
Видається з вересня 2019 року Газета Київського вищого професійного училища 

 будівництва і дизайну 

 

р
о
ку  

 

 Акцент 
№12 

30 грудня 

2021   року 

Історія дня 
                                                  1 грудня — річниця «Фастівської злуки»  

 
    У перший день грудня 1918 року відбулася подія, 

значення якої для української історії співмірне, на-

приклад, із проголошенням Декларації про держав-

ний суверенітет у липні 1990-го. Мова про підпи-

сання на залізничному вокзалі в місті Фастові до-

говору між Українською Народною Республікою та 

Західноукраїн-

ською Народ-

ною Республі-

кою про наміри 

об’єднатися в 

одну державу. Наприкінці 1918 року Директорія УНР очоли-

ла повстання проти гетьмана Української держави Павла 

Скоропадського. В умовах фронту, лінія якого наближалася 

до Києва, очільники УНР змушені були жити і творити дер-

жавні справи «на 

колесах». Так, міс-

цем їх перебування 

у Фастові став спеціальний ешелон на коліях Фастівсь-

кого вокзалу. За спогадами очевидців, в одному з ваго-

нів за великим робочим столом працювали Володимир 

Винниченко, Федір Швець і Панас Андрієвський. Із 

цього більшовики, які з півночі, користуючись без-

владдям в Україні, також розпочали наступ на Київ, 

іронізували: «у вагоні Директорія, під вагоном — тери-

торія». У той 

же період роз-

почалася війна ЗУНР із Польщею. Сили також були не-

рівними. Шанс на перемогу міг з’явитися лише тоді, ко-

ли б Українська галицька армія дістала допомогу від 

Наддніпрянської України. Потреба в об’єднанні була як 

ніколи на часі. 

 

 

 

Літературна сторінка 
                          Олесь Бердник: 

           
     Зоряний корсар України 

 
Бердник Олесь ( Олександр ) Павлович народився 25 грудня 1927 

року в селі Вавиловому Снігурівського району Херсонської (тепер 

– Миколаївської) області. Закінчив восьмирічку в селі Буртах Ка-

гарлицького району Київської області, куди переїхав разом з бать-

ками, а згодом – театральну студію при Київському драматично-

му театрі ім. І.Я.Франка. Тривалий час працював артистом у теа-

трах України, Росії та Казахстану, художнім 

керівником у Будинках культури. Учасник 

бойових дій у Другій світовій війні. Літерату-

рною діяльністю, яка принесла йому справж-

нє, заслужене визнання, почав займатися з 1956 році. Майстер у жанрі фан-

тастики та футурології, він створив понад два десятка популярних книжок: 

”Поза часом і простором”(1956), ”За чарівною квіт-

кою”; “Шляхи  титанів”(1958), “Привид іде по зем-

лі”(1959), ”Стріла часу”(1960), ”Серце Всесвіту”; 

”Марсіанські зайці” (1962), “Сини Світовида”(1963), 

“Діти безмежжя”(1964), “Хто ти?”(1966), ”Розбиваю 

громи”; ”Подвиг Вайвасвати”(1967), “Чаша Амрі-

ти”(1968), “Покривало Ізіди”(1969), “Зоряний кор-

сар”(1971). Природа щедро наділила його багатьма 

талантами. Маючи пристрасть до пензля, він ство-

рив серію дивовижних полотен, писав вірші, пісні, 

даючи їм життя власними мелодіями. 24 жовтня 

1949 р. О. Бердника було заарештовано і пред’явле-

но обвинувачення в тому, що ”…він систематично 

займався контрреволюційною пропагандою і агіта-

цією, спрямованою на повалення соціалістичного ла-

ду”. Верховний Суд зняв із О. Бердника звинувачен-

ня. В 70-і роки був одним із співзасновників Гельсин-

ської групи правозахисників. Потужним акордом сус-

пільної діяльності напередодні проголошення Акту 

Державної незалежності України було створення 

ним масової громадської організації “Духовна 

Україна”. Твори О. Бердника добре знані не 

тільки в Україні, а й далеко за її межами, вида-

вались у перекладах англійською, португальсь-

кою, німецькою, польською та іншими мовами. 

Член Національної Спілки письменників Ук-

раїни. Помер 18 березня 2003 року.                                                                                        

                                        

          

 

                       

                

 



    Всесвітній День боротьби зі СНІДом 

Всесвітній день боротьби зі СНІДом відзначається щороку 1 
грудня відповідно до рішення Всесвітньої організації охорони 
здоров’я (ВООЗ) та рішення Генеральної Асамблеї ООН, 
прийнятими 1988 року. З того часу минуло більше 30 років, але 
проблема боротьби з поширенням ВІЛ інфекції/СНІДу залиша-

ється досить актуальною для бага-
тьох країн світу. Метою Всесвітнього 
дня боротьби зі СНІДом є підвищен-
ня обізнаності населення про ВІЛ-
інфекцію/СНІД і демонстрація між-
народної солідарності перед загрозою пандемії.  Сьогодні ВІЛ – 
це не вирок. Люди, які живуть з вірусом імунодефіциту людини, 
можуть жити звичайним життям, народжувати дітей, працюва-
ти, подорожувати тощо. Достатньо вчасно вживати ліки. Завдя-
ки успішним державним закупівлям через міжнародні організа-
ції, Україна повністю забезпечує лікування усіх хворих на ВІЛ 
антиретровірусною терапією (АРТ).  

 

         До 30-ї річниці від дня створення                                                                        
Збройних Сил України 

 6 грудня 2021 року Збройні Сили України відзначають 30-ту річницю від дня свого ство-
рення. Це свято є символом справжньої мужності, героїзму і відваги. Ми низько вклоняє-

мося подвигу тих, хто віддав своє життя за Україну, й 
усім, хто сьогодні несе військову службу в зоні АТО/
ООС. Дякуємо нашим воїнам за відданість українській 
державі та незламну силу волі. Немає більш шляхетної 
місії, ніж захист свого народу, рідної землі.  

В читальній залі бібліотеки Київського вищого профе-
сійно-технічного училища будівництва і дизайну здобу-
вачі освіти , викладачі та працівники мали змогу озна-
йомитися з тематичною книжковою виставкою. 

 

 

 

 

                

            І ВСЕ ПЕРЕКРЕСЛИВ УРАНОВИЙ АТОМ... 

14 грудня ліквідатори 

катастрофи на Чорно-

бильській АЕС вва-

жають своїм святом. 

Адже саме у цей день 

у далекому 1986 році, 

через півроку після трагедії, Україна та весь світ побачили 

результат згуртованої праці величезної кількості людей – 

об'єкт «Укриття». Наслідки аварії зникнуть ще не скоро, їх 

відчуватимуть на собі не тільки нинішні, а й прийдешні покоління. До ліквідації наслідків 

аварії були залучені тисячі фахівців різних професій. Отримуючи великі дози опромінення, 

інженери, пожежники, будівельники, шахтарі, енергетики, водії, військові, медики – усі, хто 

пішов тоді не тільки за наказом, а й за покликом серця, зупинили невидимого та дуже підс-

тупного ворога. Висловлюємо велику пошану та схиляємо голови перед тими, хто віддав 

життя та здоров’я у боротьбі з некерованою ядерною стихією. Бажаємо усім ліквідаторам 

міцного здоров’я, добробуту та довгих років життя. Ми в неоплатному боргу перед ними…     

 З НОВИМ РОКОМ ТА РІЗДВОМ ХРИСТОВИМ!                                        

Новий рік – одне з найдавніших і найпопулярніших календарних свят. Це,   мабуть, єдина 

подія, яку протягом століть щорічно відзначають у всіх країнах і на всіх континентах, яку 

знають, люблять і яку з нетерпінням чекають люди, 

різні у своїх етно-національних традиціях і релігійних 

переконаннях. Незважаючи на те, що Новий рік - одне 

з небагатьох свят, що об`єднує все людство, за всіх ча-

сів у різних  народів існували й існують свої традиції 

зустрічі Нового року та своя святкова атрибутика. В 

Київському вищому професійно-технічному училищі 

будівництва і дизайну відбувся святковий концерт, 

присвячений 

зустрічі Ново-

го року. Ві-

тання директора - Алексенка Г.В, вручення подару-

нків, подяк і грамот—все це додало радості в очіку-

ванні новорічних та різдвяних  свят.  

                      

 

Збройні Сили України — 

слава, гордість, міць країни! 

Хроніка подій 


