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День Чорнобильської трагедiї 

Хай стане мир міцнішим у стократ, 

Хай над землею чисте небо буде. 

Чорнобиль – попередження, набат, 

Його уроків людство не забуде! 

26 квітня - 35-ті роковини Чорнобильської катастро-

фи. Це знакова дата для кожного українця. Вона роз-

ділила життя на до і після. Саме в цей день у 1986 

році сталась найбільша трагедія не тільки України, 

а й усього людства – вибух на Чорнобильській АЕС. 

Катастрофа на атомній електростанції перетворила 

місто Прип'ять і 30 км поліських лісів, на зону відчу-

ження. Покинуту і небезпечну, на сотні років. Близь-

ко 116 000 людей отримали статус переселенців і більше 6 000 – ліквідаторів. Ми стали свідками 

не тільки всесвітньої трагедії, а й безмежної мужності, жаги до життя багатьох тисяч наших зем-

ляків. На цей час Чорнобиль - це один з найпопулярніших в Україні туристичних об'єктів. За 

останній час туристична популярність його зросла практично в 2 рази завдяки серіалу від HBO, 

подивившись першу серію, все так же захотіли відвідати Зону відчуження, щоб доторкнутися до 

історії . Через 35 років величезна зона в відсутності людини дуже сильно змінилася, а недоторка-

на природа і нічим не стримувана рослинність, практично знищила сліди життєдіяльності. При-

п'ять - місто привид, який був побудований для проживання працівників ЧАЕС, буквально за-

стиг в епосі соціалізму. Місто - німий свідок того, як життя його населення розділилася на «до» і 

«після». Пам'ятники, старі будівлі і вивіски, зруйновані будинки, кинуті квартири зі збережени-

ми фотографіями на стінах, дерева на дахах висоток - все як раніше стоїть на місцях і саме так 

зараз виглядає колись радянське місто. Атмосфера в Прип'яті зачаровує, вона дуже схожа з тією, 

що панує в Чорнобилі. Незважаючи на спадщину радянських часів, на відміну від Прип'яті, Чор-

нобиль - стародавнє місто, історія якого налічує майже тисячу років. На вулицях можна побачи-

ти старовинні будинки, а при реставрації в місцевій церкві під підлогами був знайдений бюст 

Олександра II, за вказівкою якого вона і була побудована. Покинута зона відчуження перетвори-

лася на справжній заповідник. На вулицях міста можна зустріти тварин: ведмеді та бізони, во-

дяться вовки і рисі, дикі кабани, не рахуючи пари сотень видів птахів. На території зони та міст 

поблизу ЧАЕС, безліч туристичних об'єктів, місць, які однозначно потрібно відвідати. Напри-

клад, кладовище роботизованої техніки, яка брала 

участь в очищенні покрівлі, в ліквідації наслідків 

аварії, «Рассоха-2». Більше половини того, що збері-

галося на двох величезних полях уже утилізовано, ча-

стину оцинковано для безпеки, але частина техніки 

настільки забруднена, що підлягає виключно похо-

вання в якості радіоактивних відходів. Басейн 

«Лазурний». До аварії на АЕС басейн був вельми по-

пулярний серед жителів міста Прип'яті. Головною 

його відмінністю і особливістю є те, що навіть після 

катастрофи на ЧАЕС, басейн працював аж до 1992-го 

року. Місцеві робітники і ліквідатори, відвідували 

басейн, тому що це місце було самим «чистим» в пла-

ні радіоактивного фону. Зараз басейн «Лазурний» по-

вністю зруйнований. 

В читальній залі бібліотеки  КВПУ будівництва і дизайну була підготовлена виставка до Дня Чо-

рнобильської трагедії. 

У всьому світі 1 квітня відзначають неофіційне міжнародне свято - День сміху, або День дурнів. У 

цей день прийнято розігрувати друзів і знайомих, або жартувати над ними. У Новій Зеландії, Ірла-

ндії, Великобританії, Австралії та Південній Африці розіграші влаштовуються тільки до полудня, 

а тих, хто жартує після цього часу, називають "квітневими дурнями".  

Про те, в якій країні придумали День сміху, існує кілька версій. За однією з них, свято зародилося 

ще в Стародавньому Римі і пов'язане з торжеством на честь божества Сміху. За іншою - свято при-

йшло з давньої Індії, де 31 березня відзначали 

день жартів. Також існує припущення, що спо-

чатку 1 квітня в Індії і Древньому Римі святку-

вали як день весняного рівнодення, з нагоди 

якого влаштовували гуляння з жартами та ве-

селими витівками. Таким чином люди намага-

лися задобрити весняні капризи природи. Ще 

одна версія свідчить, що День сміху пов'язаний 

з переходом на Григоріанський календар. В се-

редні віки Новий рік відзначали в кінці берез-

ня: новорічний тиждень починався 25 березня, 

а закінчувався якраз 1 квітня. У середині XVI 

століття французький король Карл IX рефор-

мував календар, перенісши Новий рік на 1 січ-

ня, але багато хто продовжував відзначати йо-

го 1 квітня. Таких людей назвали квітневими дурнями і намагалися розіграти. Звідси і пішов День 

сміху. У XVIII столітті веселе свято стало широко відомим: англійці, шотландці та французи роз-

повсюдили його в своїх колоніях. Стародавні слов'яни 1 квітня відзначали День пробудження До-

мового. Вважалося, що Домовик впадав на зиму в сплячку, а 1 квітня люди веселилися і сміялися, 

зустрічаючи його. Було прийнято вбиратися в безглузді вбрання, розігрувати один одного і клеїти 

дурня. 



               

Здоров’я - це справжнє багатство, наявність якого ми з 
вами інколи ігноруємо. Здорові люди здебільш рідко 
замислюються про те, як правильно і розумно влашту-
вати свій побут і життєдіяльність, щоб їх здоров’я за-
лишалося міцним і надійним на тривалу перспективу. 
Наше власне здоров’я дуже легко втратити. Люди, що 
страждають тими чи іншими, особливо хронічними за-
хворюваннями, на практиці кожен день стикаються з 
масою проблем, які активно відволікають їх від справ-
жнього повноцінного життя. Міжнародний святковий 
день, спрямований на залучення широкої громадської 
уваги до цих проблем і питань - Всесвітній день здоро-
в’я, відзначається щорічно 7-го квітня. Це свято увійшло в традицію з середини минулого сто-

ліття. Дата святкування Всесвітнього дня здоров’я 
приурочена дню створення Всесвітньої організації 
охорони здоров’я, відомої нам під абревіатурою 
«ВООЗ», а точніше дню прийняття статуту цієї орга-
нізації. Статут ВООЗ було прийнято 7-го квітня 1948-
го року, тоді ж, на першій сесії Всесвітньої асамблеї 
охорони здоров’я і виникла ідея проводити це міжна-
родне свято. До 1950-го року цей день відзначався 22-
го липня, в день, коли сталася масштабна ратифіка-
ція запропонованого Статуту ВООЗ, потім День закрі-
пився за нинішньою датою. Традиції святкування 
Всесвітнього дня здоров’я нерозривно пов’язані з дія-
льністю всієї системи нашої охорони здоров’я. Праців-
ники лікарень і шпиталів, ті, хто так чи інакше з обо-

в’язку професії і служби надає медико-санітарну допомогу всім, хто її потребує, якнайкраще ро-
зуміють цінність здоров’я. Профілактика та увага до нашого власного здоров’я - є основною 
метою проведених медиками в цей день акцій та заходів. Численні інформаційні матеріали, 
брошури та буклети, семінари, виступи фахівців і навіть концерти, які приурочені цьому Дню, 
в простій і доступній формі пояснюють нам важливість цієї позитивної ініціативи. 

 

Мiжнародний день визволення в'язнiв фашистських концтаборiв  

11 квітня світова спільнота відзначає пам’ятну дату - Міжнародний день визволення в’язнів 
фашистських концтаборів. Ми вклоняємось з 
усім світом людям, які в пекельних муках 
пройшли цей шлях, вистоявши найстрашніші 
випробування. І віддаємо данину скорботної 
пам’яті жертвам нацизму, які загинули в сті-
нах таборів смерті. Це все – в нашій пам’яті 
назавжди, що передаватиметься з покоління в 
покоління. Цього дня, у далекому 1945 році, 
в’язні найбільшого концтабору смерті Бухен-
вальд біля Веймара назавжди змінили хід істо-
рії людства. Здолавши нацистських катів в 
інтернаціональному повстанні, полонені наре-
шті вийшли на волю. Всього на території Ні-
меччини та окупованих нею країн діяло біль-
ше 14 тисяч концтаборів. За роки Другої світо-
вої війни через них пройшли 18 мільйонів осіб. 
На території країн колишнього Радянського 
Союзу налічувалось близько 817 нацистських 
таборів примусового утримування цивільного населення та військовополонених. 
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Всесвітній день авіації і космонавтики 
12 квітня 2021 року світова громадськість відзначає Міжнародний день польоту людини в 

космос, який має ще дві повноцінні назви – Всесвітній день авіації і космонавтики, а в 

нашій країні – День працівників ракетно-космічної галузі України. Рівно 60 років тому 

уродженець села Клушино на Смоленщині Юрій Гагарін на кораблі «Восток-1» подолав 

земне тяжіння і здійснив 108-хвилинний політ-виток навколо нашої планети. Приземлився 

він у Саратовській області (РФ), перед цим катапультувавшись. Людина, яку тоді 

називали не інакше, як «генеральний конструктор», українець Сергій Корольов розпочав 

набір до першого загону космонавтів за два роки до цієї знаменної події. Вимоги до 

кандидатів бути досить жорсткими: вік до 30 років, вага до 72 кілограмів, зріст до 170 

сантиметрів і, звісно, відмінне в усіх відношеннях здоров’я. Так уже склалася доля, що 

вибір випав на льотчика майора Юрія Гагаріна. На жаль, синові 

доярки і теслі, який, зважаючи на колосальний ризик і вселюдське 

значення свого подвигу, недарма носив звання Героя, не судилося 

довге життя. 27 березня 1968 року під час навчального польоту на 

військовому літаку він загинув і 

причини цієї катастрофи досі 

залишаються до кінця не з’ясованими. 

Першим космонавтом незалежної 

України став Леонід Каденюк, який  

здійснив свій політ 19 листопада 1997 

року, у складі міжнародного екіпажу на 

американському космічному кораблі 

«Columbia».  Донедавна Україна 

входила до 

п’ятірки 

провідних країн 

світу за кількістю 

космічних запусків, але сьогодні, переважно через брак  

фінансування    галузі, втрачає раніше завойовані позиції.  

В  читальній залі бібліотеки КВПУ будівництва і дизайну була 

підготовлена виставка до Дня  працівників ракетно-космічної галузі України.  Здобувачі 

освіти , викладачі та всі працівники училища мали змогу переглянути документальний 

фільм про життя  першого космонавта України —Леоніда Каденюка. 

Космонавтика має безмежне майбутнє 

                                           Сергій Корольов 

   Історія дня 

Я впевнений, що в майбутньому 
польоти на Марс стануть буденністю  

Абсолютна воля і влада належать космосу — і тільки йому одному. 

                                                                                         К. Ціолковський 


