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Історія дня 
17 листопада - Міжнародний день студентів 

Який учень не мріє бути студентом? 

Слово «студент» («studio») в звичному для нас розумінні вперше вжив римський поет Овідій, коли 

прибув в Афіни за новими знаннями. Дослівно з латинської мови цей термін перекладається як люди-

на, яка старанно працює і старанно займається. Цікаві факти про студентів: 

 У Норвегії вищу освіту можна отримати безкоштовно. До того ж держава надає студенту невелику 

стипендію. До того ж, на час навчання він може взяти кредит на особисті потреби. 

 Виявляється, саме граф Уваров, який очолював Міністерство освіти при Ніколає I, зобов’язав сту-

дентів конспектувати лекції. Це нововведення дозволило міністрові не тільки підвищити ефектив-

ність роботи системи освіти, але і виявити вільнодумців серед 

викладацького складу навчальних закладів.  

 Японські студенти беруть з собою на іспити шоколадку Kit 

Kat в якості талісмана. Такий незвичайний вибір обумовлений 

тим, що вираз «обов’язково переможемо» («kitto katsu» на 

японському) співзвучна з назвою солодкого продукту. 

 У Прінстонському університеті (США) студенти склада-

ють письмові іспити при відсутності в аудиторії викладачів. 

Вся справа в «Кодексі чесності» — урочистої клятви, яку да-

ють першокурсники. Згідно з нею студент, як порядна людина, зобов’язується не списувати. 

 КВПУ будівництва і дизайну створює сприятливі умови для успішного навчання учнів і тим самим 

готує їх до студентського життя.  23 листопада  всі бажаючі ознайомитися з правилами прийому , 

умовами навчання  були запрошені на  День відкритих дверей.  Гостей привітно зустрічали  учні 

нашого училища, провели екскурсії по навчальному закладу. Абітурієнти мали нагоду отримати 

відповіді на всі запитання, які у них виникали, а також  отримати насолоду від  виступів учасників 

художньої самодіяльності. 

            Транспортна система України  

Аналізуючи стан транспортної системи України та розглянувши перспективи її розвитку в 

контексті кризових змін,  науковці відзначають негативні тенденції в перевезеннях, а саме:  

зменшення вантажообороту залізничного, автомобільного, водного, трубопровідного й авіа-

ційного транспорту, що скоротився в середньому на 10%. Виявлено, що нерозвинена система 

управління транспортною системою, стан виробничо-технічної бази і технологічний рівень 

організації перевезень за багатьма параметрами не відповідають зростаючим потребам суспі-

льства, тому це негативно впливає на транспортну систему країни. Ринок транспортних пос-

луг задовольняє лише базові потреби економіки Украї-

ни та населення у перевезеннях. Перспективним для 

держави визначено інноваційні перетворення в напрям-

ку удосконалення структури міжнародних транспортно

-логістичних систем, впровадження інноваційних інфо-

рмаційно-управляючих технологій, побудованих на мо-

делюванні інтегрованих транспортних систем, розвиток 

мультимодальних перевезень та пришвидшене інтегру-

вання національної транспортної системи до системи 

«Європа-Азія».Працівники українських залізних доріг щодня вкладають свою працю і ді-

ляться своєю любов’ю у справі, яка служить на благо всієї української держави. Розвиток і 

вдосконалення залізничного сполучення не раз справедливо служило доказом невід’ємного 

економічного зростання. Залізниці донині залишаються ефективним транспортним сполучен-

ням і все це завдяки копіткій праці наших залізничників. Своє професійне свято залізнични-

ки України відзначають на початку останнього осіннього місяця, а саме 4-го листопада. Ініці-

атором цієї дати в українських календарях виступила 

Львівська залізниця. 4-го листопада, в далекому 1861-

му році, коли сучасний український Львів знаходився 

під протекцією Австро-Угорської імперії, на залізнич-

ний міський вокзал при-

був перший пасажирсь-

кий потяг, що носив на-

зву «Ярослав». За сучас-

ними мірками, це був 

справжній поїзд міжнародного сполучення, що відкрив сучасну 

історію української залізниці. Він курсував між Віднем і Льво-

вом, перетинаючи міста Краків і Перемишль. У царській Росії 

цей День був встановлений з 1896-го року згідно з наказом № 68 міністра шляхів сполучення 

князя Михайла Хилкова і відзначався 28-го червня за старим стилем або 9-го липня за новим 

стилем.  

А чи знаєте ви 

Предметні олімпіади Результат є!                 
 

 1 листопада на базі Вищого професійного училища  №25  відбувся  II етап Всеукраїнської  

учнівської олімпіади  з фізики. Честь Київського вищого професійного училища будівництва 

і дизайну   захищали учні : Воробей Антон(23гр.), Фетісов Гліб(32гр.). 

        Фетісов Гліб  зайняв II– е  місце. Щиро вітаємо з перемогою! Бажаємо учням досягати 

ще кращих результатів на освітній ниві! 

 

Викладач фізики:  Присяжнюк Аліна Іванівна 



Права дітей 

Літературна сторінка                          Григо́рій Миха́йлович Коси́нка  

                       Магія його читання була, можливо, вища магії його писання ... 

                                    Докія Гуменна  

справжнє прізвище — Стрілець Український письменник-
новеліст, перекладач доби «Розстріляного 
відродження». Жертва сталінських репресій. 
Проза Косинки відзначається правдивістю і 
гостротою відтворюваних життєвих конфлі-
ктів. Косинка вважається продовжувачем 
традицій імпресіоністичної новели в україн-
ській літературі М. Коцюбинський, Василь-
ченко, В. Стефаник). У творах Косинки зма-
льовуються трагічні події української рево-
люції 1917—1921. Ось як літературознавець 
Григорій Костюк згадує один із вечорів 1925 
року, на якому Григорій Косинка читав своє 
оповідання «Політика»: 

«На сцену вийшов молодий, середній на зріст чоловік років 26–
27, трохи присадкуватий, з русявим чубом і відкритим простим 
обличчям. Став з боку кафедри, обпершися на неї однією ру-

кою, спокійно дивився на переповнену залю. Публіка поволі затихла. Він не мав у руці ні 
книжки, ні рукопису, ні будь-якої записки. Коли публіка втихла, він заговорив. Заговорив 
так, як говорять у себе в хаті селяни, в родинних чи святкових різдвяних обставинах. То не 
було звичне читання з книжки, рукопису. То була жива розповідь напам’ять. Я таке поба-
чив уперше. Я нікого з письменників більше й пізніше не знав, щоб свою прозову річ міг чи-
тати напам’ять. Та ще й як читати! З таким природним перевтіленням у характери, в пси-
хологічні нюанси героїв. Ні, то була містерія художнього читання! Публіка сиділа, як загіп-
нотизована.» 

Григорій Косинка залишив нам невелику спадщину: прозові твори, написані в основному в 
жанрі новели. Його називали, як і Василя» Стефаника, майстром української новели, про-
довжувачем кращих традицій класичної новели. Тонкий психолог, життєлюб, людинолюб, 
він був письменником самобутнього характеру, який особливо яскраво спалахнув у останні 
дні жовтня 1919 року, коли одна за одною були написані й опубліковані чотири його новели: 
«В хаті Штурми», «Сходка», «Передсвітом», «На золотих богів». Життя письменника обір-
валося трагічно: він був страчений за хибним звинуваченням у приналежності до групи те-
рористів. Та справжньою причиною загибелі був його письменницький талант, його твори, 
в яких він не ідеалізував більшовицькі будні, а правдиво розповів про життя України після 
1917 року.  

23 листопада – День пам’яті жертв голодоморів та полі-

тичних репресій 

Запроваджений Указом Президента України Леоніда Ку-

чми від 26 листопада 1998 року «День пам’яті жертв голо-

домору», згодом наступними указами 2000 та 2004 років 

було визначено як «День пам’яті жертв голодоморів та 

політичних репресій». Відтоді у четверту суботу листопа-

да вшановують мільйони безвинних жертв тридцятих та 

сорокових років.  Україна та світ згадують про ці події приспущеними прапорами. запа-

леними свічками, молитвою, скорботною ходою, квітами біля меморіалів та відмовою від 

розваг. Зранку у церквах правитимуть заупокійні служби, ввечері триватиме акція 

«Запали свічку», залучитись до якої можна поставивши свічку на підвіконні власної ква-

ртири. Зазвичай багато киян приходить цього дня до  Національного «Меморіалу пам’яті 

жертв голодоморів», що на дніпрових схилах неподалік Свято -Успенської Києво-

Печерської лаври. І протягом року сюди  покладають  квіти всі офіційні делегації, які від-

відують Україну. Свої букети приносять наречені. 

Спортивні досягнення                                                     Зимовий кубок з міні-футболу 

В Київському вищому професійному училищі 

будівництва і дизайну надають великого зна-

чення фізичному вихованню учнів.  І спортсме-

ни показують гарні результати в змаганнях. 

27 листопада 2019 року в спортивному компле-

ксі     “Політ” проводилися змагання з футболу 

на щорічний зимовий кубок  училища з міні - 

футболу . 

Переможцями стали: 

I – е місце -збірна команда  III - го курсу;                                                     

II-е місце - команда  1-го курсу;                                     Вітаємо з перемогою! 

III -е місце –команда- IV-го курсу. 

                                                                       

Хроніка подій 

           Конвенція ООН про права дитини  

 міжнародний правовий документ, що визначає права дітей 

в державах-учасницях. Конвенція з прав дитини є першим і 

основним міжнародно-правовим документом обов'язкового 

характеру, що присвячений широкому спектру прав дитини. 

Документ складається з 54 статей, що деталізують індивідуа-

льні права осіб віком від народження до 18 років (якщо згідно 

застосовним законам повноліття не настає раніше) на повний 

розвиток можливостей в умовах, вільних від голоду і нужди, 

жорстокості, експлуатації та інших форм зловживань. Учасни-

ками Конвенції з прав дитини є Святий Престол і всі країни - 

члени ООН, крім США, Південного Судану і Сомалі. 

 У 1996 році з ініціативи Франції, день прийняття Генераль-

ною Асамблеєю ООН тексту Конвенції, було вирішено щоріч-

но 20 листопада відзначати як День прав дитини. 

 . Конвенцію про права дитини можна підрозділити на чоти-

ри групи прав: брати участь означає бути залученим до процесу прийняття рішень, 

свободу утворювати групи, свободу висловлювати свою думку та свободу отримувати 

доступ до інформації з багатьох джерел; 

 досягти власного потенціалу означає, що для оптимального особистого розвитку ма-

ють бути виконані певні умови; до цієї групи прав включені освіта, сім’я, культура 

та особистість, як важливі частини нашого життя; 

 жити добре – наше право на виживання включає всі наші основні потреби: їжа та за-

хист, рівень життя і здоров’я; 

 бути неушкодженим передбачає право молодих людей на захист від насилля, відсут-

ності піклування, економічної експлуатації, тортур, викрадення та проституції. 

 Отримати юридичну допомогу (від первинної консультації до захисту прав у судово-

му порядку) діти можуть через систему безоплатної правової допомоги. Адресу най-

ближчої установи можна дізнатися за номером телефону 0800213103 . 


