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                                 День праці 
Днем для проведення демонстрації було обрано 1 травня 

– у пам’ять про травневі робочі протести 1886 року в Чи-

каґо. Отже, Перше травня у світі почали святкувати як 

день праці, який відзначають у 143 країнах. Щоправда, у 

різних країнах встановлені різні назви: День праці, День 

весни, Травневий день, Свято весни і праці, Свято вста-

новлення 8-годинного ро-

бочого дня і, навіть, День 

конвалій.  Однак низка 

країн святкує День, прис-

вячений праці в інші дні року. Так, у США він припадає на пер-

ший понеділок вересня, а у Японії на 23 листопада. У Австралії 

«Восьмигодинний день» у різних штатах відзначають у різні дні.  

На території України  День праці вперше відзначили у Львові 

у1890 році, а у східній частині України – у 1900 році. У СРСР Пер-

шотравень мав і іншу назву – Міжнародний день солідарності тру-

дящих, і був одним з основних державних  свят.  Відзначався де-

монстраціями, а під вечір – масовими гуляннями. Востаннє в екс - 

СРСР 1 травня офіційно святкували  у 1990 році. 

 

                  

Блажен народ, що мав такого сина… 
Блажен народ, що мав такого сина, 

Там, де його терниста путь ішла, 

З нових квіток і колосків звила 

Вінок йому безсмертний рідна Україна… 

                                   М.Рильський 

 

У травні виповнюється 180 років від дня народження драматурга, актора, 

режисера, композитора, фундатора українського професійного театру   Мар-

ка Лукича  Кропивницького. Ім’я Марка Кропивницького ось уже третє 

століття живе в серцях і в пам’яті українців. Рідкісно обдарованай, талано-

витий, він створив понад 40 п’єс, заснував перший національний професій-

ний театр на теренах Східної України (уславлений театр корифеїв), виховав 

ціле покоління українських акторів-професіоналів.  

 

                                                  День української вишиванки 
 

Вишиванка - національний український одяг, який останнім часом став популярним 

не тільки всередині країни, але і за кордоном. . Піс-

ля Революції 2014 року яскраві 

традиційні вишиванки стали 

хітом міжнародного вуличного 

стилю. Ви думали, що образи 

Алекси Чанг, Ріанни, Патрісії 

Каас, Кеті Холмс, або слов'ян-

ські червоні візерунки з подіу-

му Valentino з'явилися на світ 

без впливу української вишива-

нки? Можете бути впевнені, що українська патріотична мода стала 

однією з найбільш яскравих святкових і повсякденних варіантів в 

гардеробі багатьох знаменитостей. Богемна, знакова, самобутня - в наші дні вишиті 

блузки з традиційними українськими візерунками були знайдені в гардеробах Флоренс 

Уелч, Анни Делло Руссо, Вівіани Вольпічелли, Діти 

фон Тіз, Леандри Медині і Мелані Тьєррі. Їх пости в 

Instargam свідчать про те, що вишиванка може стати 

прекрасним доповненням на будь-який випадок: зако-

нодавці моди носять її на пляжах Ібіци і Сен-Тропе ра-

зом з солом'яними сумками і етнічними босоніжками, 

відвідують покази Тижнів 

моди разом з човниками 

на високих підборах, но-

сять на прогулянку, допо-

внюючи джинсами і кро-

сівками. Багато українсь-

ких дизайнерів відчува-

ють необхідність показа-

ти світу свої відмінні на-

ціональні особливості в своїх дизайнах. Для різних регіонів України характерні певні 

плетіння. Ось найбільш широко використовувані з них. Полтава відома своєю специ-

фічною і найскладнішою технікою. Сорочки тут в основному вишиті білими, рідше че-

рвоними і чорними нитками. Сорочки прикрашені візерунками, виконаними в ря-

док. Для Харківської області, а також для Центральної України характерне викорис-

тання поліхромного орнаменту, створеного хрестом або напівхрестом. Оскільки вико-

ристовується груба нитка, візерунки здаються рельєфними.    Волинська область пи-

шається своєю унікальною вишивкою. Візерунки виконані в червоних простих, але 

акуратних геометричних формах. Квіткові мотиви широко використовуються при 

оформленні українських традиційних костюMade in Ukraine завжди залишиться самим 

автентичним і затребуваним для справжніх шанувальників української культури. Збе-

рігаючи всі риси оригінального вишитого одягу, історія якого розпочалася в 13 століт-

ті, з натурального лляного полотна вручну 

вишиті сорочки не втрачають своєї цінно-

сті. Не тільки в День вишиванки, а й в по-

всякденних образах вишиванка може по-

справжньому стати «вами» - частиною ва-

шого життя, побуту, культурного самови-

раження і стилю.  

мів.  

Літературна сторінка 



 

Днi пам'ятi та примирення  
Друга світова війна стала найбільш кривавою і жорстокою в іс-

торії людства (загинуло від 50 до 85 мільйонів людей). Україна 

вшановує пам’ять кожного, хто боровся з нацизмом, а також ін-

ших жертв війни. Та війна стала можливою через змову антигу-

манних режимів – нацистського і радянського, які ставили гео-

політичні інтереси вище прав і свобод людини. Ми добре знаємо 

ціну війни, тому плекаємо мир. Акцентуємо в ці дні на людське, а 

не лише на геополітику і військову стратегію й тактику. Надзви-

чайно важливо згадувати та вшановувати подвиг ветеранів, котрі боролися з нацизмом і перемо-

гли його. Але не менше заслуговують на увагу та пам’ять інші, кого торкнулась війна – військо-

вополонені, остарбайтери, підпільники, діти війни, цивільні, які постраждали від окупації і бойо-

вих дій, що прокотилися через їхні міста і села. Війна це не лише танки, гармати і видовищні бої 

– війна це мільйони маленьких і великих людських бід, які тривали роками. День пам’яті та 

примирення та День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні символізує не тріумф пере-

можців над переможеними, а має бути нагадуванням про страшну катастрофу і застереженням, 

що не можна розв’язувати складні міжнародні проблеми збройним шляхом, ультиматумами, аг-

ресією, анексією.  

 

             10 травня- День матерi 
         Одне із найсвітліших і найрадісніших 

свят у році – це День матері. Україна, як і 

багато країн світу, зазначає його в середині 

травня. В наш час материнське свято від-

значають більш ніж в 50 країнах світу. Не-

зважаючи на різні традиції святкування, у 

всіх країнах світу в цей день дякують матерям за виховання, любов, тур-

боту і ласку. Діти радують своїх мам увагою та подарунками. В Україні 

на День матері прийнято дарувати мамам квіти, солодощі та подарунки. В цей день чоловік вітає 

не тільки свою матір, але і дружину, яка народила і виховала їхніх дітей. День матері – одне з 

найбільш зворушливих свят, тому що кожен з нас з дитинства і до своїх останніх днів несе в сво-

їй душі єдиний і неповторний образ своєї мами, яка все зрозуміє, пробачить, пожаліє і буде силь-

но любити, незважаючи ні на що.  Найважливіші в цей день увага і щира подяка мамі за життя. 

Якщо можливості привітати маму особисто немає, на допомогу прийде інтернет. Теплі слова та 

електронна листівка в месенджері ніколи не будуть зайвими. 
 

 

 

 

День Європи 
Свято День Європи відзначають щорічно 9 травня в країнах Європей-

ського Союзу. У цей день 70 років тому міністр закордонних справ 

Франції Роберт Шуман запропонував підписати декларацію про об'єд-

нання промисловості Франції та Західної Німеччини для їх розвитку 

в майбутньому. Саме тому в Європейському Союзі свято також відо-

мий як День Декларації Шумана. З цієї декларації почалося створення 

Європейського об'єднання вугілля і сталі, яке стало основою Європей-

ського Союзу. Свято День Європи разом з прапором, гімном і валютою 

є символом зміцнення єдності серед країн ЄС. Для українців це особливий день. Ще з античних 

часів Україна є повноправною та невід’ємною частиною європейської спільноти – великої роди-

ни, об’єднаної прогресивними демократичними поглядами. Цей день – чудовий привід вкотре 

засвідчити прагнення України жити в мирі та злагоді, будувати своє майбутнє в колі країн    

об’єднаної Європи. Пам’ятаймо, що Європа починається не за кордоном, а в серці кожного з нас.  

 

Історія дня 

     Хроніка подій        Ласкаво просимо майбутніх абітурієнтів на навчання! 

             
14 травня Київське вище професійне училище 

будівництва і дизайну проводило День відкри-

тих дверей у незвичному для себе форматі - у 

форматі online. Можна з впевненістю сказати, 

що на  сьогодні Київське вище професійне учи-

лище будівництва і дизайну –   сучасний, поту-

жний, модернізований  заклад професійної 

(професійно-технічної) освіти. Адміністрацією 

та педагогічним колективом закладу освіти 

постійно здійснюється модернізація навчаль-

ного процесу через співпрацю з українськими 

та зарубіжними партнерами. На офіційному 

сайті Київського вищого професійного учили-

ща будівництва і дизайну ви можете заповнити 

он-лайн анкету для вступу. 

 

 

          День пам'яті жертв геноциду   кримськотатарського народу 
На підставі доповіді Берії, який пропонував «140-160 

тисяч татарського населення» виселити до Узбекиста-

ну «для використання на роботах як в сільському гос-

подарстві — колгоспах і радгоспах, так і в промислово-

сті і на будівництві» 11 травня 1944 року Державний 

Комітет Оборони СРСР прийняв постанову №ГОКО-

5859, якою, серед іншого, наказував силами НКВС 

СРСР завершити 

депортацію до 1 че-

рвня. Вона розпо-

чалась на світанку 

18 травня 1944 ро-

ку і закінчилась у рекордні терміни — о 16-й годині 20 трав-

ня: на збори давалось від кількох хвилин до півгодини, після 

чого людей вантажівками відвозили на залізничні станції, 

звідки ешелонами під конвоєм відправляли до місць заслан-

ня. Під час транспортування тримали впроголодь, а помер-

лих ховали вздовж залізничних колій або просто скидали з 

вагонів. За офіційними даними за два с половиною дні було 

виселено 183 155 осіб, з яких у дорозі померла 191 людина. 18 травня в Україні вшановують па-

м'ять жертв геноциду кримськотатарського народу. Пам’ять про злочинні акції, сплановані ке-

рівною верхівкою колишнього Союзу РСР та здійснені радянськими каральними органами у 19-

44 році, які привели до масових людських жертв та завдали непоправної шкоди кримськотатар-

ському народу, розвитку його культури, трагічними чином вплинули на його історичний шлях. 

Вшанування пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу є важливим ще й тому, що на 

тимчасово окупованій Російською Федерацією території Автономної Республіки Крим масового 

поширення набули прояви релігійної та національної нетерпимості до громадян України, в тому 

числі організація етнічно і політично вмотивованих переслідувань кримських татар, їхніх інсти-

туцій, таких як Меджліс кримськотатарського народу та Курултай кримськотатарського наро-

ду. Все це свідчить про свідому політику етноциду з боку окупаційної влади Російської Федерації, 

– нагадують у Міністерстві культури та інформаційної політики. Через загрозу зараження коро-

навірусною інфекцією COVID-19 заходи зі вшанування трагедії кримськотатарського народу ві-

дбудуться онлайн. Зокрема, великий акцент зроблять на документальних та художніх фільмах, 

присвячених цій трагічний події. 

Історія дня 

Історія дня 


