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Хроніка подій 

Історія свята 

                   Дистанційна освіта в Україні 
Керівництво Київського вищого професійного училища будівництва 

і дизайну повідомляє, що відповідно до статті 30 Закону України 

«Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя 

населення», розпорядження виконавчого органу Київської міської 

ради (Київської міської державної адміністрації) від 11.03.2020 № 427 

«Про призупинення освітнього процесу у  закладах дошкільної, зага-

льної середньої, позашкільної, професійної (професійно-технічної) 

освіти», вищої освіти усіх типів та форм власності», наказу виконав-

чого органу Київської міської ради (Київської міської державної ад-

міністрації) Департаменту освіти і науки від 11.03.2020 № 56 «Про 

призупинення освітнього процесу у  закладах дошкільної, загальної середньої, позашкільної, про-

фесійної (професійно-технічної) освіти усіх типів та форм власності, вищої освіти І-ІІ рівнів акре-

дитації та Київському  університеті імені Бориса Грінченка» на-

вчання у закладі освіти, проходження виробничої практики на 

підприємствах призупинене з 12.03.2020. 

Для  здобувачів освіти організовано дистанційне навчання на 

сайті училища. Щодня викладачі на сторінці сайту у рубриці 

«Дистанційне навчання» розміщують навчальний матеріал, від-

повідно до розкладу занять. Здобувачі освіти повинні опрацюва-

ти навчальний матеріал, законспектувати та дати відповіді на 

контрольнi запитання. 
Міністерство освіти і науки України запустило окремий інфор-

маційний ресурс, де зіб-

рані всі основні зміни в 

освіті на час карантину. 

На сайті розміщено найактуальнішу інформацію про 

дистанційне навчання, дату ЗНО, вступну кампанію та 

завершення навчального року в школах.  

Якщо карантин закінчиться до початку червня, то вже 

в червні може відбутися пробне ЗНО, а з 25 червня – 

основна сесія ЗНО. 

Якщо терміни карантину будуть продовжені, то на по-

чатку серпня відбудеться пробне ЗНО, а з 25 серпня – 

основна сесія.                                                                                         Все буде добре! 

Великдень 

 
Щороку дата святкування Великодня постійно зміщується. Попри те, що свято немає 

фіксованої дати, його завжди відзначають у неділю. Вираховують дату Великодня за 

допомогою спеціальної таблиці – Олександрійської пасхалії. У 2020 році велике христи-

янське свято Великдень святкуватимуть 19 

квітня. Великдень – найочікуваніше свято 

багатьох християн. Свято символізує воск-

ресіння з мертвих Ісуса Христа, який при-

йняв смерть за гріхи людей і спасіння люд-

ського роду від страшних бід. До цього світ-

лого дня християни готуються з великим 

трепетом. Під час Великого посту, який три-

ває 48 днів, варто очистити свою душу від 

гріхів та поганих помислів. Церква просить 

вірян обмежити себе у харчуванні та інших 

задоволеннях. Також рекомендовано впро-

довж Великого посту відвідувати богослу-

жіння, не робити поганих вчинків, бути 

стриманим та не тримати ні на кого образу.  

     День  чорнобильської трагедії 
26 квітня 2020 року минає 34 роки з дня аварії на Чорнобильській 

АЕС. Катастрофа вважається найбільшою за всю історію ядерної 

енергетики, як за кількістю загиблих і потерпілих від її 

наслідків людей, так і за економічним збитком. Після ви-

буху та пожежі утворилася радіоактивна хмара, яка на-

крила не лише території сучасної України, Білорусі та 

Росії, але й території багатьох європейських країн – Шве-

ції, Австрії, Норвегії, Німеччини, Фінляндії, Греції, Руму-

нії, Словенії, Литви, Латвії. За Міжнародною шкалою 

ядерних подій (INES) цю аварію класифікували за найви-

щим – сьомим рівнем небезпеки. Від самого початку Мос-

ква та керівництво УРСР приховували факт аварії та на-

слідки екологічної катастрофи. Першою про підвищення рівня радіації повідомила 

Швеція. Загалом в Україні радіоактивно забрудненими стали 2293 населених пунктів, 

у яких на кінець вісімдесятих років минулого сторіччя мешкало понад 2,6 млн осіб. В 

результаті цієї катастрофи з сільськогосподарського користування було виведено по-

над 5 млн га земель. Чорнобиль продовжує про себе нагадувати. З міркувань безпеки 

15 грудня 2000 року роботу Чорнобильської АЕС було припинено. Водночас об’єкт 

«Укриття», зведений у 1986 році, поступово руйнувався. Україна звернулася до міжна-

родної спільноти щодо проведення конкурсу проектів із перетворення об’єкта 

«Укриття». У 2004 році було проведено тендер на проектування і спорудження нового 

«саркофагу» -  Нового безпечного конфайнмента. Цей проект повністю профінансова-

но Європейським банком реконструкції та розвитку: кошти на будівництво, а це бли-

зько 1,5 млрд. Євро, надали 40 країн-донорів. Зрештою, 10 серпня 2007 року був підпи-

саний Контракт щодо будівництва НБК, а 29 жовтня 2007 року почалися роботи. До 

робіт були залучені найкращі українські та зарубіжні фахівці. 29 листопада 2016 року 

Арку НБК було насунуто на об’єкт «Укриття». Нині Новий безпечний конфайнмент 

над зруйнованим енергоблоком Чорнобильської АЕС введений в експлуатацію. За за-

думом проектувальників, нова споруда зможе вирішити проблему, як мінімум, на сто 

років, хоча ліквідувати станцію планують у 2065 році. Чорнобильська трагедія стала 

символом мужності ліквідаторів, і пам'ятати про їхній подвиг є обов'язком українців. 

 

Хроніка подій 

Акцент 



                           

 

 7 квітня—Благовіщення пресвятої Богородиці 
 

У 2020 році свято Благовіщення припадає на шостий тиж-

день Великого посту. Традиційно цього дня дозволено по-

слаблення посту. Можна їсти гарячу їжу з олією, вино і 

рибу. За церковним звичаєм, у це велике свято не можна 

займатися ніякою роботою. У народі кажуть, що на Благо-

віщення навіть птиця не в'є гнізда, а дівчина коси не плете. 

В цей день Бог благословляє землю і відкриває її для сів-

би, а тому тільки після Благовіщення можна розпочинати 

польові роботи. До цього дня турбувати землю вважалося 

великим гріхом. Також на Благовіщення стежили за пого-

дою. Якщо 7 квітня тепло і сонячно, то Великдень буде 

холодним. Гарна погода обіцяє хороший врожай, а ось сніг на Благовіщення говорить про те, що 

врожаю чекати не варто. 

 

7 КВІТНЯ – ВСЕСВІТНІЙ ДЕНЬ ЗДОРОВ’Я  

НА ПІДТРИМКУ МЕДСЕСТЕР І АКУШЕРОК 
Нинішній рік оголошений Міжнародним роком працівників сест-

ринських і акушерських служб, тому заходи Всесвітнього дня здоро-

в'я 2020 року будуть присвячені необхідності зміцнення сестринсь-

ких і акушерських служб. Всесвітній день здоров'я пройде під гас-

лом "На підтримку медсестер і акушерок" і буде присвячений життє-

во важливій ролі, яку ці медпрацівники відіграють в наданні якісних 

послуг охорони здоров'я та соціальної допомоги. 

 

Мiжнародний день визволення в'язнiв фашистських концтаборів 

Цього дня 75 років тому, в’язні найбільшого концтабору смерті Бухенвальд 

біля Веймара назавжди змінили хід історії людства. Здо-

лавши нацистських катів в інтернаціональному повстан-

ні, полонені нарешті вийшли на волю та вдихнули повни-

ми грудьми. Саме 11 квітня 1945 року з його воріт ви-

йшов останній в’язень. Ця пам’ятна дата увійшла в істо-

рію як Міжнародний день визволення в’язнів фашистсь-

ких концтаборів. Відтоді пройшло немало часу, та страш-

ні злочини проти людства не мають строку давності. Ге-

ноцид цілих народів, масові розстріли дорослих та дітей 

на «фабриках смерті» в окупованих нацистами країнах, 

тортури та непосильна каторжна праця знищили мільйо-

ни безневинних людей. Серед них і наші земляки, чиє 

життя обірвалось за колючим дротом концтаборів. Це все 

– в нашій пам’яті назавжди, що передаватиметься з поко-

ління в покоління. Ми вклоняємося з усім світом людям, які в пекельних муках пройшли цей 

шлях, вистоявши найстрашніші випробування. І віддаємо данину скорботної пам’яті жерт-

вам нацизму, які загинули в стінах таборів смерті. 

Всього на території Німеччини та окупованих нею 

країн діяло більше 14 тисяч концтаборів. За роки 

Другої світової війни через них пройшли 18 мільйонів 

осіб. На території країн колишнього Радянського Со-

юзу налічувалось близько 817 нацистських таборів 

примусового утримування цивільного населення та 

військовополонених, три з яких були розташовані в 

місті Києві. Це концтабори «Сирецький», «Бабин Яр» 

та «Дарницький». 
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                      12 квітня – Всесвітній день авіації і космонавтики 
 

 

   (Міжнародний 

день польоту  

людини в космос) 

 

 
 У цей день, 12 квіт-

ня, в 1961 році майор 

Юрій Олексійович 

Гагарін на космічно-

му кораблі «Восток» вперше в світі здійснив орбітальний обліт Землі, відкривши епоху пілотова-

них космічних польотів. Він зробив один виток навколо земної кулі, який тривав 108 хвилин. За 

рішенням Міжнародної авіаційної федерації (ФАЇ) 12 квітня відзначається як «Всесвітній день 

авіації та космонавтики». В Україні цей День має назву «День працівників ракетно-космічної га-

лузі України» і закріплений Указом Президента України від 13 березня 1997 року № 230/97, його 

святкування відповідно проводиться щорічно 12 квітня. Пізніше, 7-го квітня 2011-го року, на рів-

ні Генеральної Асамблеї ООН, була прийнята відповідна резолюція №65/271, в якій 12-е квітня 

проголошено Міжнародним днем польоту людини в космос. Розвиток пілотованих польотів про-

ходив поетапно з урахуванням досягнутих науково-технічних результатів і появи нових науко-

вих, господарських і технічних завдань. Під час підготовки 

до космічних польотів та в процесі випробувальної роботи 

пройшов унікальні інженерну і льотну підготовки. При цьо-

му вивчив космічні кораблі «Союз», «Союз-ТМ», БТКК 

«Буран», Орбітальну станцію «Салют», частково орбіталь-

ний комплекс «Мир» та американський БТКК «Space Shut-

le» . Брав участь у розробці та випробуваннях авіаційно-

космічних систем, у їх ескізному та макетному проектуван-

ні, а також у льотних випробуваннях систем. Літав більш 

ніж на 50 типах та модифікаціях літаків різного призначен-

ня, в основному — винищувачів, а також на американсько-

му тренувальному літаку Northrop T-38. За час підготовки 

до космічних польотів пройшов підготовку з проведення наукових експериментів на борту космі-

чних літальних апаратів у найрізноманітніших напрямках: біологія, медицина, метрологія, еко-

логія, дослідженні природних ресурсів Землі із космосу, геології, астрономії, геоботанікиУкраї-

ни» (№ 813, 12.04.2007) В 1995 році відібраний в групу космонавтів Національного космічного 

агентства України. Пройшов підготовку до космічного польоту в NASA на американському кос-

мічному кораблі багаторазового використання як спеціаліст по корисному навантаженню. Каде-

нюк Л. К. — генерал-майор Збройних Сил України, за-

ступник Генерального інспектора генеральної військо-

вої інспекції при Президентові України з питань авіації і 

космонавтики. Автор п'яти наукових праць. 

Від перших пілотованих кораблів і орбітальних станцій 

до багатоцільових космічних пілотованих орбітальних 

комплексів . Враховуючи ризики, фізичні та інтелектуа-

льні навантаження, гігантську працю і безпрецедентну 

самовідданість всіх, хто створював для нашого людства 

цю сміливу можливість, хотілося б побажати в цей День 

всім нам спокою і впевненості. Досягнувши космосу ми 

лише зробили ще один крок, а скільки їх буде ще? 


