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                                                        День захисту дітей 
Свято було засновано у 1949 році за рішенням сесії Міжнародної демократичної федерації жінок. 

Уперше відзначалося у 1950 році в 51 країні світу. В Україні 

День захисту дітей відзначається згідно з указом Президен-

та від 30 травня 1998 року. У 1959 році Організація Об’єд-

наних Націй прийняла Декларацію прав дитини, в якій 

проголошені соціальні та правові принципи, що стосуються 

захисту і благополуччя дітей. Проте Женевська декларація 

прав дитини 1924 року 

та Декларація прав ди-

тини 1959 року носили 

лише декларативний 

та рекомендаційний 

характер, а для захисту 

і забезпечення прав дитини необхідні були конкретні зако-

ни й міжнародні договори. Тоді й постало питання щодо за-

конодавства стосовно прав дітей. 1 червня в Україні та сві-

ті традиційно відзначається День захисту дітей.  

 

Всесвітній день навколишнього середовища 
15 грудня 1972 р. Генеральна Асамблея ООН проголосила 5 червня Всесвіт-

нім днем навколишнього середовища (день еколога), який 

проводиться з метою поглиблення суспільного усвідом-

лення необхідності зберігати й покращувати довкілля. Ви-

бір цієї дати обґрунтовано тим, що саме в цей день відкри-

лася Конференція ООН із проблем навколишнього середо-

вища, за результатами якої створено Програму ООН з на-

вколишнього середовища (ЮНЕП). Головна мета свята — 

стимулювати активну діяльність світового співтоварист-

ва, спрямовану на збереження балансу в природі та навко-

лишньому середовищі. Святкування цього Дня розрахова-

не на те, щоб дати народам світу можливість активно 

сприяти стійкому й справедливому розвитку, сприяти ро-

зумінню того, що основною рушійною силою зміни підходів до природоохоронних питань є гро-

мади. А також роз'яснити корисність партнерських відносин, щоб у всіх країн і народів було бі-

льше безпечне і безбідне майбутнє. Кожен для себе повинен знайти шляхи для покращення на-

вколишнього середовища.  

Літературна  сторінка 

Хроніка подій 

Василь Шкляр є одним із найвідоміших письменників у сучасній Україні. 10 червня 2021 року 

письменник святкує своє 70-річчя. Його біографія сповнена пригод і романтики – їх Шкляр 

переносить і на сторінки своїх книг.  Народився письмен-

ник 10 червня 1951 року в селі Ганжалівці  Лисянського 

району на Черкащині. Навчався на філологічному факуль-

теті Київського університету ім. Т. Г. Шевченка. Водночас 

навчався (за обміном студентів) на філологічному факуль-

теті Єреванського державного університету – студіював ві-

рменську мову й літературу. Член Національної спілки пи-

сьменників України, член Асоціації українських письмен-

ників. Автор багатьох книжок , зокрема збірок повістей та 

оповідань: «Перший сніг» (1977), «Живиця» (1982), романів 

«Праліс» (1986), «Ностальгія» (1989), «Тінь сови» (2000). 

Новим етапом у творчості В. Шкляра стали романи 

«Ключ» (1999), «Елементал» (2001), «Кров кажана» (2003), «Залишенець» («Чорний Ворон», 

2009), «Маруся» (2014), «Чорне сонце. Дума про братів азовських» (2015), та інші. За роман 

«Ключ» письменник отримав відразу чотири літературних премії: гран-прі конкурс «Золотий 

Бабай», премії журналів 

«Сучасність» і «Олігарх», премію 

міжнародного конвенту фантас-

тів «Спіраль століть». В 2002 ро-

ці  на  Міжнародному літератур-

ному конкурсі «Коронація слова»  

отримав  першу премію в номіна-

ції «Роман» — за роман 

«Елементал». 2011 року Комітет з 

Національної премії імені Тараса 

Шевченка присудив Василеві 

Шкляру цю найвищу літератур-

ну нагороду за роман «Чорний Ворон» («Залишенець»), однак письменник відмовився отриму-

вати премію на знак протесту проти перебування на посаді міністра освіти Д. Табачника. Зго-

дом у Холодному Яру біля пам’ятника на місці останнього бою отамана Василя Чучупака, впе-

рше в нашій історії, Василю Шкляру було вручено Народну Шевченківську премію. Кошти на 

неї  зібрані меценатами та звичайними громадянами України. Грошовий еквівалент нагороди 

– 260 000 грн. письменник переказав у фонд екранізації роману «Чорний Ворон». Роман 

«Чорний Ворон» перекладено англійською, словацькою, португальською. Причому португаль-

ською мовою він побачив світ у Бразилії. У доробку письменника є  документальна публіцис-

тика, зокрема книги «Під ключем журавлиним», «Вогонь Чорнобиля», публікації в пресі. Він 

має найвищу журналістську відзнаку «Золоте перо» (1995). За словами Василя Миколайовича 

найкраща для нього премія – «це прихильність моїх 

читачів. Те, що мої романи мають найширший по-

пит, вони найкраще продаються, і це для мене най-

вища винагорода. Я понад усе ставлю інтерес свого 

читача, якого я люблю, а він мені платить тим же». 

Василь Шкляр – гордість нашої сучасної літерату-

ри, співець українського спротиву тоталітарним ре-

жимам усіх часів. Його твори перекладаються бага-

тьма мовами, зокрема англійською, болгарською, 

вірменською, шведською, словацькою, російською 

та ін. 

Батьку українського бестселера – 70! 



День святої Трійці 

На 50-й день після Великодня відзна-
чається велике церковне свято - День святої Трійці. В 
цьому році християни східного обряду святкуватимуть 
його 20 червня. Трійця завжди випадає на неділю і має й 
інші назви: П'ятидесятниця, Зіслання Святого Духа. Цей 
день вважається днем народження Церкви. На Трійцю 
всі православні храми прибирають свіжою зеленню - 
травами, гілками беріз і квітами. Свою назву День Свя-
тої Трійці отримав на честь сходження Святого Духа на 
апостолів, яке відкрило повноту Божества в Трьох Осо-
бах. У цей день з давніх часів прийнято прикрашати бу-
динки свіжими гілками дерев, щоб залучити в дім удачу і 
захиститися від неприємностей. Також запалюють свіч-
ку в пам'ять про померлих близьких. Вважається, що це зміцнить мир в сім'ї. Як і в дні інших 
церковних свят, на Трійцю заборонена важка фізична праця. Також важливо утримуватися від 
сварок і конфліктів, не лихословити і не допускати поганих думок. День прийнято проводити в 
хорошому настрої і радості, в дусі подяки і єднання. 

 

                     День молоді 

Свято відзначають в останню неділю червня. Вперше День молоді відсвяткували в 1958 році, він 
бере свій початок ще з радянських часів. Цього року святу виповнюється 63 роки. У 1994 році 
президент України Леонід Кравчук підписав закон про святкування Дня молоді. Зроблено це бу-

ло з ініціативи молодіжних організацій. Відомо, що в 
червні День молоді відзначають також в Росії, Білору-
сі, Узбекистані та Південної Осетії. Існують і інші свя-
та, присвячені молоді. Так, Міжнародний день молоді, 
який був встановлений ООН, святкують 12 серпня.  

У Київському вищому професійному училищі будівниц-
тва і дизайну пройшов звітний концерт, присвячений 
закінченню  2020-2021 навчального року. 

Всесвітній день молоді відзначають 10 листопада, а 
Міжнародний день солідарності молоді - 24 квітня. За-
гальновизнаного міжнародного визначення вікової 

групи молоді не існує. Однак зі статистичною метою ООН визначає "молодь" як осіб віком від 15 
до 24 років. В Україні поняття "молодь" має ширші вікові рамки. Згідно із чинним законодавст-
вом – це особи від 14 до 35 років. День молоді – це свято творчості, натхнення, енергії, пізнання та 
самоствердження. Проте цей день ще й час задуматися над тим, як найкраще реалізувати свій 
потенціал для власного добробуту, а також своєї сім’ї та суспільства загалом. Свято загалом пок-

ликане нагадати про роль молодих людей у розвитку світу та 
вирішенні повсякденних проблем, які стоять на їхньому шля-
ху. Міжнародний день молоді, зокрема, кожного року має пев-
ну тему, яка привертає увагу суспільства до актуальних про-
блем молодих людей: стан здоров’я, безробіття, взаємодія з ін-

шими поколіннями, бідність, 
зміна клімату тощо. 

 

Ми вчимося працювати в КВПУ 
будівництва і дизайну 

  

 Молоді,               
творчі,  креативні, 
щасливі!                

    Зі святом!  

Історія дня 

Хроніка подій 

Історія дня 

                                                

                                          День Конституції України 

                                   
 Свято Дня української Конституції має фіксовану дату й 

кожного року відзначаєть-

ся 28 червня.  Цей документ 

має вищу юридичну силу в 

законодавстві. Над нею чи-

тають свою присягу всі пре-

зиденти.   Конституція Ук-

раїни була прийнята 0 9:18 

ранку 28 червня 1996 року. 

За неї віддали голоси 315 

народних депутатів (при 300 необхідних), і вони голосували окремо за 

кожну статтю. Для цього Верховна рада була змушена безперервно пропрацювати 24 години.  піс-

ля довгих обговорень і дебатів. Україна стала останньою пострадянською країною, яка прийняла 

Конституцію після здобуття незалежності. В бібліотеці Київського вищого професійно-технічного 

училища будівництва і дизайну була підготовлена виставка до Дня Конституції. Також були про-

ведені виховні години ( керівники груп Косарцова 

Олена Іванівна та Помогаєва Галина Миколаївна)            


