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ЮТЬ ЄДИНИМ ЗГУРТОВАНИМ ФРОНТОМ ЗАРАДИ 
ПЕРЕМОГИ.

«ВОЛОНТЕРСЬКИЙ ЦЕНТР БУ
ЛО СТВОРЕНО З ПЕРШИХ ПНІВ 
ВІЙНИ, — розповідає ректор ТИПУ 
Богдан Буяк. — На заклик волонте
рів університету відразу відгукнули
ся добровольці — студенти і викла
дачі, працівники, небайдужі терно- 
поляни. Коли ми оголосили про збір 
речей, ліків, продуктів, коштів для 
постраждалих внаслідок російської 
агресії, а також ЗСУ, Нацгвардії, 
сил тероборони, вже через пів го
дини охочі почали приносили у го
ловний корпус все необхідне. Ста
ном на сьогодні діяльність волон
терського центру охоплює різнома
нітні напрямки: від приготування га
рячих обідів для' захисників України 
та внутрішньо переміщених осіб — 
до психологічної підтримки та кон
солідації діяльності на інформацій
ному фронті. А сам навчальний зак
лад став потужним осередком, звідки 
допомога йде у ЗСУ та евакуйова
ним».

Університет приймає допомогу як 
від звичайних громадян, так і вели
ких соціально відповідальних ком
паній, а вже з ТИПУ допомога пря
мує по усіх куточках нашої держави.

«Активна співпраця з громадсь
ким секторрм, органами місцево
го самоврядування, міжнародними 
партнерами дозволяє ефективно 
реагувати на усі запити захисни
ків України та внутрішньо перемі
щених осіб. Близько чотирьох тонн 
гуманітарної допомоги вже вда
лося отримати від випускників на
шого університету з-за кордону. 
Також постійно працюємо над на
лагодженням і розширенням ло- 
гістичних каналів доставки това
рів по Україні та за кордоном», — 
додає Богдан Богданович.

Волонтерський центр ТИПУ пра
цює максимально ефективно та 
скоординовано, кожен факультет 
має свою нішу роботи.

«У ПЕРШІДНІ ВІЙНИ 150 НА
ШИХ ПРАЦІВНИКІВ ТА СТУДЕН
ТІВ зареєструвалися в електронній 
базі донорів у Тернополі. Опера
тивну та достовірну інформацію щодо 
цього отримуємо від заступника де
кана фізичного виховання Олек
сандре Хоми, який очолює групу 
донорів у місті, — каже ректор. — 
Зусиллями фахівців інженерно-пе
дагогічного факультету та волон
терів налагоджено виготовлення ба
зових речей для потреб ЗСУ, Нец- 
гвардії, тероборони, зокрема усті
лок до взуття, наколінників, балак- 
лав, заготовок на бронежилети та 
«розгрузки». Особливо актуальним 
є виготовлення пічок-буржуйок. Мак
симально швидко вже створено 
ЗО штук. І поки холодно на вулиці, 
ми не зупиняємося на початому».

Історичний факультет університе
ту об'єднав зусилля працівників, сту
дентів та усіх небайдужих громадян 
довкола виготовлення маскувальних 
сіток. До слова, досвід в істориків 
ТНПУ в цій справі — колосальний, 
адже сітки студенти та викладачі 
плетуть ще з початку російської аг
ресії на Донбасі у 20'14 році.

«За останні сім років вони сплели 
12 тисяч квадратних метрів сіток. 
А від 24 лютого вже виготовили 
близько 15 тисяч метрів квадрат
них маскувальних оіток. Крім того, 
наші викладачі та студенти всти
гають передавати навички ство
рення сіток іншим устеновам», — 
ділиться Богдан Буяк.

ПРИГОТУВАННЯ ГАРЯЧИХ ОБІ- проте є люди, які оселилися в ін- 
ПІВ є однією з ключових функцій ших містах країни та навіть за 

_____З опппитапгкі^пгп ііамтпм КОРДОНОМ. ВіКОВВ КвТОГОріЯ ТвКОЖ 
різна — від 25 до 55 років. — 
розповідає завідувачка кафедри за
гального мовознавства і слов янських 
мов Галина Бачинська. — Курси — 
безкоштовні, розраховані на 11 за
нять, під час яких ми розкажемо 
про граматичні відмінності між ро
сійською і українською мовами, про
ведемо уроки з читання, а також 
вчитимемо розмовної лексики. Прог
раму курсів ми розробили дуже 
оперативно, адже проводимо їх 
вперше. Курси триватимуть до квітня, 
але якщо після завершення будуть 
охочі вивчати й надалі українську 
мову, то з першого травня ми 
продовжимо навчання».

РЕКТОР ПЕДУНІВЕРСИТЕТУ 
БОГДАН БУЯК зауважує, що це 
— далеко не кінцевий перелік до
помоги, яку надає заклад. Що
тижня з'являються все нові нап
рямки роботи. І завдяки волонте
рам усе вдається зробити.

«Такі масштаби не буди, б мож
ливими без активної співпраці з 
благодійними організаціями, соці
ально відповідальним бізнесом та 
простими громадянами, — каже рек
тор. — Хочеться подякувати нашим 
постійним партнерам: ТМ «Юник», 
ТМ «Молокія», ТМ «Метро», корпо
рації «McDonald's», ТОВ «Вентиля
ційні рішення «Вентсол», десятку під
приємців і тисячам простих грома
дян, які своєю кропіткою та вмоти
вованою працею наближують нашу 
спільну перемогу. Я не можу наз
вати усього переліку імен, адже 
вони усі робили свою справу мов
чки... Мовчки привозили продукти, 
медикаменти, теплі речі, одяг, готу
вали їжу, сортували речі, відвозили 
усе за призначенням. Ми всі сьо
годні стали на захист України. Ми 
всі є неймовірною армією. Кожен з 
нас має свій фронт роботи і допо
моги — для спільної перемоги. Ми 
боремось тут і зараз, як можемо, а 
можемо ми багато, тому що ми — 
разом, об’єднані однією ідеєю — 
мирного неба над Україною!»'

ДОВІДКА. Про потреби волон
терського центру ТНПУ можна 
Дізнатися на сторінці у Facebook. 
Хто хоче допомогти, телефонуйте 
ЙЬЛЯ^вРи: (0352)43-17-10; 
(*•>37)569-24-41, або ж звер
тайтеся у головний корпус уні
верситету за адресою: м. Тер
нопіль, вул. М. Кривоноса, 2.

Світлана ШЕВЧУК. 
Фото пресслужби ТНПУ.
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діяльності волонтерського центру. 
На базі ТНПУ працюють дві кулі
нарні локації, злагоджена робота 
яких дозволяє готувати в день 1500 
порцій страв, 2000 сухпайків для 
усіх захисників України та людей, 
котрі покинули свої домівки внас
лідок російської агресії.

Функціонує у волонтерському цен
трі й інформаційне військо. Зокре
ма, було створено Центр кібернас- 
тупу ТНПУ. До нього залучено близько 
600 осіб, які вправно здійснюють 
DoS-атаки, коментують публікації, ба- 
нять недостовірні джерела, поши
рюють інформацію на різних рівнях. 
Паралельно на історичному факультеті 
створено інформаційно-аналітичний 
штаб ТНПУ «Україна перемагає», 
місія якого полягає в інформуванні 
міжнародних організацій, громадян 
іноземних держав про наслідки ро
сійського вторгнення та ——— 
хисників України.

«Також працюємо із 
та новими напрямками 
кацій, а саме: переклад 
вами офіційних новин, поширення 
інформації в цільові групи. Також 
формуємо офіційні звернення від ТНПУ 
до міжнародних закладів вищої ос
віти. До цього напрямку залучені 
більше 150 осіб факультету інозем
них мов», — розповідає ректор. Сту
дентські гуртожитки ТНПУ було адап
товано для потреб внутрішньо пе
реміщених осіб, а психологи уні
верситету в тісній співпраці з орга
нами місцевого самоврядування, гро
мадськими організаціями надають 
психологічну підтримку жертвам війни,

ДЛЯ НАЙБІЛЬШ ВРАЗЛИВОЇ 
КАТЕГОРІЇ - ДІТЕЙ - було пе- 
репрофільовано діяльність дитячої 
кімнати «Смайлик», в якій дітки не 
лише мають змогу сховатись від 
реалій воєнного часу, а й отрима
ти соціальну та психологічну під
тримку. Цього тижня на базі уні
верситету розпочала роботу Все
українська програма «СпівДія за
ради дітей», створена для адапта
ції евакуйованих, віком від п'яти 
до 12 років. Приєднатись можуть 
всі охочі абсолютно безкоштовно.

Ще один проект навчального зак
ладу — курси з української мови 
для тимчасово переміщених осіб. їх 
організували на кафедрі загально
го мовознавства і слов’янських мов.

«Ми не очікували, що буде стільки 
охочих. Наразі на курси зареєс
трувалися вже 600 осіб. Це — пе
реважно внутрішньо переміщені 
особи, які проживають у Тернополі,


