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ПАМ'ЯТКА ! «Грип та ГРВІ: що робити, 

щоб вберегтися» 
Грип - це високозаразне вірусне захворювання з мо-

жливістю тяжких ускладнень та ризиком смерті. 

Грип   має   симптоми  схожі   з   іншими   гострими   

респіраторними   вірусними інфекціями (ГРВІ), але 

є набагато небезпечнішим. Тому перші ж симптоми 

ГРВІ вимагають особливої уваги. 

Найчастішим ускладненням грипу є пневмонія, яка 

іноді може лише за 4-5 днів призвести до смерті хворого. Серцева недостатність також нерідко 

розвивається внаслідок ускладнень грипу. 

Грип дуже легко передається від людини до людини повітряно-крапельним шляхом -   коли  

хвора людина кашляє, - чхає чи просто розмовляє.  У зоні зараження перебувають усі в радіу-

сі 2 метрів навколо хворого. Хвора людина, навіть із легкою формою грипу, становить небез-

пеку для оточуючих протягом усього періоду прояву симптомів - це, в середньому, 7 днів. 

Групи ризику 

Усі засоби профілактики грипу мають особливе значення для людей, які належать до груп ри-

зику. Для цих людей грип становить найбільшу небезпеку, а вчасна регулярна профілактика 

здатна врятувати життя. До груп ризику входять: діти до 5 років (особливо - діти до 2 років);  

вагітні жінки;  люди віком від 65 років;  люди з надмірною вагою;  хворі на діабет;  хворі на 

хронічні серцево-судинні захворювання;  хворі на хронічні захворювання легенів;   люди з ін-

шими тяжкими хронічними захворюваннями. 

Для цих людей грип становить особливу загрозу, оскільки стан їхнього організму суттєво зме-

ншує шанс одужати без ускладнень, а часто - вижити. Крім того, існують професійні групи ри-

зику: медичні працівники, вчителі й вихователі, продавці, водії громадського транспорту; усі, 

хто працює в багатолюдних місцях. У цих людей немає ніякої можливості уникнути перебу-

вання поряд із хворими людьми, тому для них особливе значення мають усі без винятку засо-

би інфекційного контролю і профілактики грипу. Під час грипу необхідно пити багато рідини. 

їжа повинна бути легкою і нежирною, однак примушувати хворого їсти не потрібно. Важливо 

знати, що грип не лікується за допомогою антибіотиків - вони не створюють жодної протидії 

вірусам, оскільки призначені виключно для боротьби з бактеріальними інфекціями. Вживан-

ня антибіотиків не за призначенням  не лікує хворобу  і лише ускладнить боротьбу з хвороба-

ми у майбутньому. Антибіотики можуть використовуватися тільки за призначенням лікаря 

для лікування таких ускладнень грипу, як пневмонія й бронхіт  тощо. 

 

ДЕНЬ ВІДКРИТИХ ДВЕРЕЙ  - 29 ЛЮТОГО! 

 

 Київське вище професійне училище будівництва і дизайну  черговий раз привітно 

відкрило свої двері для всіх бажаючих познайомитися з правилами прийому та 

умовами навчання. Насамкінець всі:  абітурієнти, їхні родичі, друзі, батьки  

отримали задоволення від чудово підготовленого учнями училища концерту 

 

 

 

 

 

Історія дня 
                                    Перший випуск 2020! 
                                14 –го лютого в групі 2М - 1 відбувся випуск. 

Кожен із учнів отримав диплом молодшого спеціаліста за спеціальні-

стю «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність». Улькін Кос-

тянтин та Малунова Ліля отримали дипломи з відзнакою. Класний 

керівник Лесик Анна Юріівна привітала 

випускників, побажала їм здійснення мрій,  досягнення творчих вер-

шин. Заступник директора з виховної роботи Грищенко Євгенія Кос-

тянтинівна та заступник директора з виробничо – навчальної роботи 

Найверт Юлія Олександрівна побажали групі молодших спеціалістів 

щасливої життєвої дороги, впевненості у власних силах. Запевнили 

випускників, що КВПУ будівництва і дизайну завжди відкрите для 

спілкування, підтримки і співпраці. 

  

           15 лютого – День виводу військ з Афганістану 
Війна в Афганістані розпочалася у грудні 1979 року нападом спецпідрозді-

лів КДБ СРСР на президентський палац у Кабулі і вбивством президента 

країни Хафізулли Аміна і його оточення та введенням у країну "обмеженого 

контингенту" радянської армії. Насправді війна в Афганістані була повномасштабною збройною 

агресією Радянського Союзу проти суверенного Афганістану під приводом боротьби з моджахеда-

ми. Вона тривала до виводу основної маси радянських військ 15 лютого 1989 року. Унаслідок цієї 

війни загинуло (за міжнародними даними, прийнятими також і СРСР) близько 1,5 млн або 10 % з 

числа тодішнього населення країни. Радянські втрати, за офіцій-

ними даними СРСР, становили близько 15 тисяч військовослуж-

бовців. Вважається, що всього під час радянсько-афганської вій-

ни загинуло 2378 українців. Однак вихідців з теренів України та 

тих, хто спочиває в українській землі, дещо більше. Так, за дани-

ми книги "Чорні тюльпани. Афганський мартиролог України", 

цифра зростає до 3087 осіб. 15 лютого 1989 року генерал-

лейтенант Борис Громов, згідно з офіційною версією, став остан-

нім радянським військовослужбовцем, який переступив по Мосту 

Дружби кордон двох країн. Але в Афганістані залишалися радян-

ські вояки, що потрапили в полон та прикордонники, що прикривали виведення військ. Прикор-

донні війська КДБ СРСР охороняли радянсько-афганський кордон на території Афганістану до 

квітня 1989 року. 
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Історія дня Історія дня День Рідної мови 
Світова громадськість 21 лютого відзначає Міжнародний день рідної мови, передає УНН. Його 

встановлено у листопаді 1999 року на ХХХ сесії Генеральної конференції ЮНЕСКО з метою за-

хисту мовної і культурної багатоманітності. В Україні живе понад 130 національних меншин – 

носіїв 79 мов. Згідно зі статтею 10 Конституції Укра-

їни "Державною мовою в Україні є українська мо-

ва". Але в Україні є також і мови, які знаходяться 

на межі зникнення: зокрема, два діалекти ромської 

мови, кримчацька, урумська мови, а також галиць-

кий діалект караїмської мови. В нашій країні рідній 

мові присвячене свято – День української писемнос-

ті та мови, яке щороку відзначається 9 листопада, в 

день вшанування пам’яті Преподобного Нестора-

Літописця – послідовника творців слов’янської пи-

семності Кирила і Мефодія. Зараз на нашій планеті, 

за оцінками фахів-

ців всесвітньої організації ЮНЕСКО, налічується близько 6-

ти тисяч мов, причому половина з них перебуває під прямою 

загрозою зникнення. Добре це чи погано - не можна сказати 

напевно, проте абсолютно точно можна стверджувати, що 

окрема, самостійна мова - це своєрідний носій цілком певних 

традицій та культурної спадщини, що в свою чергу вказує на 

конкретну цінність, яку вона може представляти хоча б з точ-

ки зору історичної аналітики. 

“О, слово рідне, хто без тебе я…” - під такою назвою був про-

ведений захід до Дня рід-

ної мови в Киіївському 

вищому професійно-

му училищі будівни-

цтва і дизайну.  Ви-

кладач української 

мови та літератури 

Кубишта М.В. підго-

тувала   цікаві кон-

курси  знавців рідної 

(української) мови 

між командами уч-

нів. 

Мова – це не просто 

спосiб спiлкування, а 

щось бiльш значуще. Мова – це всi глибиннi пласти духовного життя народу, його iсторична па-

м'ять, найцiннiше надбання вiкiв, мова – це ще й музика, мелодика, фарби, буття, сучасна, худо-

жня, iнтелектуальна i мисленнєва дiяльнiсть народу (Олесь Гончар).          

    

 

Мова рідна,               

слово рідне, 

хто вас забуває,               

той у грудях не серденько,        

тільки камінь має. 

                       (Т.Шевченко) 

 

20 лютого - День Героїв "Небесної Сотні" 
День пам’яті Героїв Небесної Сотні відзначається щорічно 20 лютого згідно з Указом Президента 

України від 11 лютого 2015 року № 69/2015 «Про вшанування подвигу учасників Революції Гід-

ності та увічнення пам’яті Героїв Небесної Сотні» .  20 лютого 20-

14 року загинуло найбільше активістів Євромайдану. Загалом ре-

волюційні події зими 2013-2014 років забрали життя понад ста ак-

тивістів Майдану. 21 лютого 2014 року офіційна влада України 

юридично визнала жертвами загиблих мітингувальників Майда-

ну. Того дня на Майдані відбулося прощання із загиблими повста-

нцями, яких у жалобних промовах назвали «Небесною Сотнею», а 

під час прощання із загиблими лунала пісня «Плине кача…», яка 

стала українським народним реквіємом. Сумний список Небес-

ної Сотні відкрився 22 січня 2014 року, коли від вогнепальних 

поранень під час сутичок у центрі столиці загинули активісти 

Майдану Сергій Нігоян та Михайло Жизневський. Того ж дня в 

лісі під Києвом було знайдено тіло зі слідами тортур активіста 

Юрія Вербицького. До 18 лютого 2014 року вже налічувалось 9 

загиблих. З 18 по 21 лютого 

на Майдані загинуло найбі-

льше людей – 84 герої, після 

21 лютого – ще 18. Окрім українців, жертвами режиму Януко-

вича стали білоруси, вірмени та грузини. Усі вони увійшли до 

меморіалу борців за українську Незалежність – до Небесної 

Сотні. 104-м Героям Небесної Сотні Президент України Петро 

Порошенко посмертно присвоїв звання Героїв України, а 

троє іноземців (громадянин Білорусі Михайло Жизневський, 

Грузії – Зураб Хурція і Давид Кіпіані) посмертно нагороджені 

орденами Героїв Небесної Сотні. 

Почав працювати додаток державних онлайн-послуг "Дія" 

 
Дія (скорочення від «Держава і я») — український e-сервіс державних послуг. Перша пре-

зентація відбулася 27 вересня 2019 року. Додаток став дос-

тупний всім охочим з 6 лютого 2020 року. Зараз у застосу-

нку доступні водійське посвідчення та свідоцтво про ре-

єстрацію транспортного засобу. Про це повідомлялось на 

презентації проекту. Додаток можна завантажити в App 

Store та Google Play. Прем’єр-міністр Олексій Гончарук 

наголосив, що у майбутньому буде можливість оцифрува-

ти свою ID-картку та закордонний біометричний паспорт.  

"Мета Уряду – 100% державних послуг онлайн до 2024 

року і 50 основних послуг – вже у 2020 році. ТОП-50 пос-

луг, за якими більше всього звернень, – будуть оцифро-

вані вже цього року (а це реєстрація ФОП, юросіб, Е-

малятко, послуги для перевізників і будівельників, пос-

луги для власників авто)", - написав він у своєму Tele-

gram-канал. Президент Володимир Зеленський наголо-

сив, що мета влади  зробити так, щоб усі відносини з 

державою людина могла здійснювати за допомогою сма-

ртфона й інтернету.  "..У тому числі – голосувати на 

президентських, парламентських чи місцевих виборах. 

Це наша мрія, і ми це зробимо. Це виклик амбітний, але 

досяжний", - заявив він під час презентації проєкту. 

Хроніка подій 

Перемогу в 

конкурсі здобула 

команда учнів 16-ї 

групи! 

ВІТАЄМО! 


