
 Увечері 30 квітня 1945 року над куполом 
рейхстагу замайорів Червоний прапор, який увійшов в 
історію людства як Прапор Перемоги над фашизмом. Згідно 
з офіційною радянською історіографією, Прапор Перемоги 
над рейхстагом підняли сержант Михайло Єгоров та 
молодший сержант Мелітон Кантарія. Насправді героїв 
було троє. Групу очолював сумчанин лейтенант Олексій 
Берест.
 Мало хто знає, що переможних знамен було 
дев'ять – за кількістю дивізій 3-ї Ударної армії, що 
наступала в центрі німецької столиці. Прапор номер п'ять 
дістався 150-й стрілецькій дивізії - батальйону капітана 
Степана Неустроєва. Саме його підлеглим було призначено 
увійти до історії.
 На штурм рейхстагу комбат відправив бійців 
другої роти на чолі зі своїм замполітом лейтенантом 
Берестом. Лише з другої спроби, здолавши зону суцільного 
вогню, солдатам вдалося увірватися до палаючого 
рейхстагу. Сходи були зруйновані, тому доводилося сідати один одному на плечі, щоб забиратися наверх. Вибравшись на зруйновану 
арматуру даху рейхстагу, автоматники встановили стяг. Ця знаменна подія сталася 30 квітня 1945 року о 22 годині 50 хвилин за 
московським часом. Повернувшись на командний пункт батальйону, Берест доповів, що прапор встановлено на найвиднішому місці - 
бронзовій кінній скульптурі кайзера Вільгельма, на фронтоні головного входу.
 Прапори перемоги повинні були виготовити за зразками державного прапора - у лівому верхньому куті серп і молот, а ще вище 
маленька зірочка. Знамена виготовлялися дуже скромно, зі звичайного бавовняного полотна бязі. Кожен прапор мав свій номер від 1 до 
9. Коли оборона ворога на Одері була прорвана і почав переможний наступ на Берлін, стало зрозуміло, що пора вручати переможні 
прапори. У рейхстаг однією з перших увірвалася 150-а дивізія. Ось чому на Прапорі Перемоги і є такий напис: «150 стр. ордена Кутузова 
ІІ ст. Ідріц. Дів. 79 С. К. 3 У. А. І. БФ ». Якщо перевести цей напис, вона буде читатися так: «150-та стрілецька ордена Кутузова II ступеня 
Ідрідцька дивізія 79-го стрілецького корпусу 3-ї ударної армії 1-го Білоруського фронту».
Розповідає сержант Михайло Єгоров:

«Ледь ми досягли широких сходів, що ведуть до рейхстагу, відразу ж вирішили встановити прапор, щоб 
його всі могли бачити. Але де його поставити? Вирішили прив'язати до колони. Неподалік знайшли 
драбину, і я поліз по ній вгору.
А кругом кулі свистять, снаряди рвуться, на нас штукатурка сиплеться, бита цегла. Забрався я по 
драбині на самий верх і кричу Кантарія:
 - Розв'язуй чохол швидше!
  - А чим прапор прив'язувати будемо? - Запитує він.
Тут я згадав, що в метушні ми забули взяти мотузку.
  - Чохлом і прив'яжемо! - кричу я. - Давай скоріше!
Стояти на драбині незручно, вона гойдається, ось-ось впаде, а тут ще осколок або куля в колону 
вдарила, аж іскри посипалися ... Нарешті прапор приладнали. Він майорить на вітрі при вході в 
рейхстаг... Наші кинулися в нову атаку, і скоро бій перекинувся на другий поверх.
   - Якщо піхота на другий поверх забралася, - сказав Кантарія, - то, отже, і прапор там теж повинен 
стояти».

В «Історії Комуністичної партії Радянського Союзу» про цю подію говориться так: «З новою силою проявилися масовий героїзм і 
висока військова майстерність радянських воїнів.  Ламаючи опір ворога, вони оточили рейхстаг. 30 квітня багато радянських воїнів 
увірвалися всередину будівлі і на його колонах, фронтонах і вікнах вивісили червоні прапори. Рано вранці 1 травня над рейхстагом 
уже майорів Прапор Перемоги; його поставили відважні розвідники М.А. Єгоров і М.В. Кантарія». Незабаром цей прапор дбайливо 
зняли з купола і відправили до Москви. Тепер воно зберігається в Центральному музеї Збройних Сил у Москві.
... Листи на присвоєння звання Героя Радянського Союзу за встановлення Прапора Перемоги були представлені на десятки людей. 
Так що в цьому питанні довелося розбиратися цілий рік! Тільки 8 травня 1946 вийшов указ. Все нібито правильно, за алфавітом і 
прізвища воїнів, які заслуговують нагородження, але - в ньому не було прізвища Олексія Береста. Що ж сталося? Адже в 
нагородний реляції, підписаної командувачем військами 3-ї ударної армії генерал-полковником Кузнєцовим та членом Військової 
ради армії генерал-майором Литвиновим, чорним по білому було конкретно зауважено: 
«... Відважні воїни, комуніст лейтенант Берест, комсомолец сержант Егоров і безпартійний молодший сержант Кантарія, встановили 
прапор над будівлею німецького парламенту…»
Ні Єгорова, ні Кантарія лейтенанта Береста навіть не згадували - ніколи і ніде. І це теж не випадково: їм рекомендували - про кого 
говорити, а про кого мовчати ...
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Великдень через призму філософії та релігієзнавства
 Християнство як світова релігія, 
виникло на основі іудаїзму, як національної 
релігії євреїв, в зв'язку з боротьбою єврейської 
бідноти “зелотів” проти римських легіонів, які 
вони не могли перемогти. Римлянам 
допомагали єврейські багатії “саддукеї” і 
“фарисеї”, які спільно з верхівкою іудейської 
церкви співробітничали з завойовниками. 
Л юд и  в с е  б і л ь ш е  п оч а л и  д о в і р я т и  
проповідникам “ессеям”, які говорили, що 
прийде на Землю “месія”- Бог в людській 
подобі і врятує всіх пригноблених. Таким 
“месією” став Ісус Христос (Бог – Син), який 
народився  в  750  роц і  за  римським 
літочисленням. Він, переживши великі 
в и п р о бу ва н н я ,  п і с л я  3 0  р о к і в  с т а в  
проповідником. Його проповіді про живого 
Бога на Землі, про не святкування суботи, що 
йшло всупереч іудейській релігії, налаштували 
проти нього не лише римських завойовників а й 
єврейську знать та священників іудейської 
церкви.
 В 33 роки Ісус Христос прибув на 
святкування Песах (юдейське свято – пам'ять 
про Вихід євреїв з Єгипту) в Єрусалим. Цим він 
насторожив місцеву релігійну верхівку, яка 
вирішила разом з римлянами віддати його на

Таємна вечеря (Євхаристія)

 суд Синедріону (найвищий суд Єрусалиму). В 
четвер увечері Ісус разом з учнями вчинив 
обряд пасхальної вечері, названої пізніше 
Таємною Вечерею, де причастив їх хлібом і 
вином як своїм тілом і кров'ю. Тоді ж він 
передбачив, що хтось із його учнів зрадить 
його. Коли Ісус після цього молився в 
Гетсиманському саду (сад в Єрусалимі), учень 
Іуда поцілунком вказав на нього і видав владі. 
Тої ж ночі Синедріоном Ісус був засуджений до 
страти, як раб і розбійник (таких розпинали на 
хресті). В п'ятницю римський намісник Іудеї від 
імені Риму Понтій Пілат спробував подарувати 
життя Ісусу, але налаштовані релігійною елітою 
жителі Єрусалима вимагали смерті останньому. 
Тому опівдні на горі Голгофа Ісус був розіп'ятий 
на хресті. На його голові був терновий вінок і 
напис “Цар іудейський”. Шість годин помирав 
Ісус під насмішки натовпу. В момент його 
смерті сталися сонячне затемнення і землетрус. 
Ісуса було поховано в печері, завалили великим 
каменем. На третій день (неділя) Ісус воскрес, а 
на сороковий, в присутності учнів (яких стануть 
називати апостолами), вознісся на небо, 
пообіцявши повернутись на Землю в кінці 
існування світу, щоб чинити суд над живими і 
мертвими.

продовження на наст. стр.
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Молитва Ісуса в Гетисменському саду 
(сад в Єрусалимі)

Зрада
У цей час у сад увірвалася юрба 
збройних слуг первосвященика під 
предводительством Іуди. Іуда 
цілуванням видає свого Вчителя.

Ціна зради - 30 срібняків

Пабло Пікассо Поцілунок Іуди

Суд і страта

продовження на наст. стр.
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Воскресіння 
У неділю, на третій день 
після Своєї хресної смерті, 
Ісус Христос воскрес з 
мертвих і покинув своє 
смертне ложе.

Плащаниця Ісуса Христа

Вознесіння
У сороковий день Ісус Христос, 
на виду Своїх учнів, піднісся на 

 небо з Єлеонської гори. Удруге
Він прийде на землю перед 
кінцем світу, щоб судити живих
 і мертвих, після чого почнеться 
Його славне і вічне Царство.

продовження на наст. стр.



 І с н у є  в е л и к а  
к і л ь к і с т ь  м е т о д и к  
навчання англійській мо-
ві з різною спрямо-
ваністю. Одні перевірені 
ч а с ом ,  і н ш і  т і л ь к и  
починають завойовувати своїх прихильників. 
Англійська з носієм мови – це те нове, що, як то 
кажуть, добре призабули.
 
 Ц я  м е т о д и к а  –  н е  н о в и н к а ,  
використовувалася вона на всю ще дуже давно, і, 
треба зазначити, вельми успішно. Хто як не 
людина, що говорить з дитинства на 
досліджуваній вами мові, розбирається в 
тонкощах? І, як правило, для всіх найчастіше 
труднощі представляє не літературна, а саме 

а н г л і й с ь к а  
розмовна мова. У 
словнику не завжди 
можна знайти нове 
значення того чи 
і н ш о г о  с л о в а ,  
видавці просто не 
в с т и г а ю т ь  з а  
постійно мінливим 
організмом мови, а 
процес спілкування 
висуває свої вимоги 
– бути в курсі. У цій 
ситуації носій мови 
просто незамінний.

5

 З точки зору науки багато описаних явищ, пов'язаних з цією подією підлягають поясненню. Дещо 
важче пояснити воскресіння і вознесіння на небо. Християнство, взявши на озброєння ці події, проголошує 
ідею самопожертвування Ісуса Христа (Бога-Людини) в ім'я людей, очищення їх від гріхів, злих духів, 
хвороб, нещасть і трагедій, чим досягає мети – посилення впливу на людство.
 Ідея спасіння, хоча б після смерті, отримала значне поширення, особливо серед простолюддя. Образ 
Христа, який добровільно прийняв мученицьку смерть, немовби закликає їх терпіти земні страждання. 
Утверджуючи й розвиваючись, християнське вчення розробило церемонію святкування Пасхи і з II століття 
зробило це свято одним з найголовніших..
 У Київській Русі святкування Пасхи було запроваджено в X столітті. Тут воно злилося з місцевими 
слов'янськими весняними святами. Давні слов'яни кожну весну перед початком сільськогосподарських робіт 
також влаштовували багатоденне свято на честь сонця, що “воскресає”. Під час цього свята вони приносили 
жертви духам і божествам рослинності, прагнули задовольнити духів померлих предків. Християнська Пасха 
ввібрала в себе багато чого із давньослов'янських релігійних обрядів, зокрема громадські сімейні трапези, до 
яких готували хліб, сир, яйця, копчене м'ясо тощо.
 Оскільки у ранньому християнстві святкування воскресіння Христа збігалося з іудейською Пасхою, 
на Нікейському (325), Антіохійському (381) соборах було вирішено святкувати Великдень першої неділі 
після повного місяця, яка наставала у день весняного рівнодення (21 березня), або після нього, але 
обов'язково іншого дня, ніж іудеї. Тому Великдень не має точно встановленого календаря. Для визначення 
його дати вдаються до спеціальних правил і таблиць, які називають пасхаліями.

Викладач філософії, викладач вищокатегорії Сидоренко О. В.

 Повне занурення в мовне середовище, 
англійську або американську вимову, розмовні 
обороти, сучасну мову – все це ви можете 
отримати при зустрічі з носієм мови! Носії 
чудово проводять дискусії, індивідуальні 
заняття, створюють комфортну атмосферу 
спілкування. 

 Вивчення англійської з носієм мови – це 
ще й пізнання англомовної культури, 
можливість дізнатися про традиції, звичаї, 
життя.
 Уроки англійської з носієм мови будуть 
корисні всім без винятку, як досвідченому 
викладачеві так і студенту-початківцю, тобто 
всім на всіх рівнях володіння мовою. І це просто 
необхідно тим людям, які прагнуть освоїти таку 
важливу в нашому сучасному житті англійську 
мову.

продовження на наст. стр.
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 Ось і в нашому технікумі нещодавно ми 
мали прекрасну нагоду поспілкуватися з 
людьми, для яких англійська мова є їхньою 
рідною мовою. Вже протягом декількох років 
наш технікум співпрацює з великою кількістю 
американців, які досить часто приїжджають до 

України, і, що 
безумовно дуже 
приємно, до стін 
с а м е  н а ш о г о  
н а в ч а л ь н о г о  
з а к л а д у.  Та к і  
візити є звісно 
дуже цікавими і 
корисними, як і 
для викладачів 
іноземної мови, 
т а к  і  д л я  
с туд е н т і в ,  б о  

вони завжди несуть у собі певну новизну, 
різноманітність. І нам залишається тільки 
подякувати всім, хто надає нам таку унікальну 
можливість мати справу зі справжніми носіями 
англійської мови.

 Тож пам'ятайте: ніщо не підготує вас 
до швидкого спілкування англйською так, як 
заняття з носієм мови.

підготувала Пацула А.Л.  ,
викладач другої категорії

 День Матері відзначається у другу 
неділю травня, бо це місяць Пречистої Діви 
Марії, яка благословила у хресну путь свого 
єдиного сина - Спасителя людства. До Матері 
Божої звертаються християни, просячи 
заступництва і допомоги. У травні, коли природа 
Мати виряджає свою доню Землю в пишному 
уборі весняних квітів у дорогу життя, праці й 
р а д о с т і ,  л юд и  в и с л о вл ю ют ь  п од я ку  
материнській самопожертві і відзначають День 
Матері.
 Вперше організувала День Матері 
американка із Філадельфії Анна Джарвіч у 1910 
році. А в 1914 на клопотання Анни Джервіч 
(вона рано втратила матір і запропонувала, щоб 
люди разом вшановували і матір-неньку, і матір-
Землю, і Матір Божу) Конгрес США встановив 
нове державне свято. Після першої світової 
війни це свято почали відзначати у Швеції, 
Норвегії, Данії, Німеччині, Чехословаччині.
 Серед української громади День Матері 
вперше влаштував Союз українок Канади в 1928 
році. Наступного року це свято відзначалося вже 
й у Львові. Ініціатором урочистостей була 
редактор тижневика «Жіноча доля» Олена 
Кисилевська. Відтоді в другу неділю травня 
День Матері відзначали дуже широко. З 1990 
року завдяки зусиллям громадських організацій, 
зокрема Союзу українок, свято Матері 
повернулось в Україну.
 Любов матері. . .  Що може бути 
сокровенніше? Жінка-мати – лаконічно, але 
водночас так багато... У нас підсвідомо живе 
довіра до неї, ми знаємо, що мати не 
відвернеться від своєї дитини, її любов сильніша 
за буденні образи. Ніхто так, як вона, не здатен 
відчути і зрозуміти зранену душу. Її серце 
щ е м и т ь ,  ко л и  д и т и н і  п о г а н о ,  в о н а  
співпереживає з нею, уміє поспівчувати. 
Уявляєте, який безмір любові в жінки, яка є 
Матір'ю для усіх нас!
 Величезну роль у вихованні дітей 
відіграє перша, найрідніша у світі людина - 
рідна матір. Саме від неї залежить релігійне 
виховання дитини і саме мати прищеплює 
любов до рідної землі. Історія України дуже 
жорстока і кривава. Було чимало таких 
моментів, що, здавалося, українська нація може 
зникнути з лиця землі. Але не менше ця земля 
славиться національними героями, яким ми 
завдячуємо своєю незалежністю. У вихованні 
справжніх патріотів велика роль відводиться 
матері, яка завжди боролася за духовне 
збереження своїх дітей, щоб вони були 
свідомими українцями, пам'ятали свою 
національну спадщину і походження та 
виростали на користь своєї держави.
 

продовження на наст. стр.



 К а ж у т ь ,  щ о  в е л и к і  л юд и  н е  
народжуються - їх вирощують матері. Все це 
факти, які тільки підтверджують, що впродовж 
тисячоліть, незважаючи на всі лихоліття, жінка-
мати є вічним джерелом невичерпної любові та 
берегинею національних традицій.
 У день вшанування матерів варто 
зупинити на мить шалений ритм життя і 
задуматися, чи не забули ми раптом про свою 
найдорожчу у світі людину. Тому що це день 
пам'яті про матерів цілого світу, коли віддається 
належне їхній праці і безкорисливій жертві 
задля блага своїх дітей.

підготувала Мак М. М.
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Гол.ред: Сутиріна Т.А.
Коректор: Васецька В.Г.

Комп'ютерна верстка: Власенко М.Д.
Зав. Бібліотекою: Мак М.М.

 6 квітня 2013 року в Полтавському 
національному технічному університеті імені 
Юрія Кондратюка була проведена щорічно 
обласна олімпіада з креслення. На олімпіаду 
були запрошені учні шкіл, технікумів, коледжів, 
вищих навчальних закладів області, а також 
слухачі підготовчого відділення ПНПУ ім. 
Юрія Кондратюка. Всі учасники були розділені 
на дві групи: 1) учні шкіл, 2) студенти 
технікумів та вищих учбових закладів. 
 Студенти ПБТТБ участь в олімпіаді в 
складі другої групи, якій було видане завдання 
підвищеного рівня складності. Кількість 
учасників в цій групі складала 95 чоловік.
 Бринов Павло (студент групи 21-М) в 
результаті наполегливої праці зайняв призове ІІ 
місце. Вітаємо переможця та його викладача 
Гуріну Тетяну Володимирівну з цим високим 
результатом та бажаємо здоров'я, творчих 
успіхів, а Бринову Павлові подальших перемог 
не тільки на олімпіадах, а у будь-яких життєвих 
ситуаціях.
 Дякуємо студентам групи 21-М Бичкову 
Ю., Дудко П., групи 22-М Вовченко К., Бойко 
О., Голобородько Т., Жалинському О., групи 31-
М Аношкіну О. за участь в олімпіаді з 
креслення і бажаємо перемог.

1. Бунякіна Олександра Михайловича
2. Васільєва Євгена Олександровича
3. Крамаренка Аллу Леонідвну
4. Березіна Дмитра Миколайовича
5. Товаришенка Володимира Івановича

Бажаємо міцного здоров’я, вдачі, 

щастя, здійснення всіх мрій 

та задумів, творчої наснаги!
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