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                                                        День знань 
Вже другий рік поспіль українські школярі розпочинають заняття в 

умовах карантину. Нині вся Україна перебуває в зеленій зоні, тож усі 

заклади освіти можуть розпочати роботу в традиційному форматі. 1 ве-

ресня, у День знань, Київське вище професійне училище будівництва 

та дизайну відвідали прем'єр-міністр Денис Шмигаль і Міністр освіти 

та науки Сергій Шкарлет. Умови праці педагогів професійно-технічної 

освіти покращать через фінансові стимули та оновлення матеріально-технічної бази закладів. 

Ще один крок — збільшення 

стипендій учнів закладів професійно-технічної освіти. Про це зая-

вив Міністр освіти та науки 

Сергій Шкарлет, вітаючи уч-

нів та викладачів Київського 

вищого професійного учили-

ща будівництва і дизайну з 

початком нового навчального року.  

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявляє, що в Україні за-

раз є запит на робітничі професії, тому уряд робить наголос 

на дуальній освіті. 

“Світ змінюється. 

Ковід його змінив 

докорінно. Сьогодні є великий кадровий голод на ринку 

праці... Зростають заробітні плати, сьогодні є запит на 

практичні навички, на робітничі професії, на працівни-

ків, які мають практичну освіту. І тому ми робимо наго-

лос на дуальній освіті, коли освітній заклад і бізнес ук-

ладають угоди, і учень отримує перевагу - навчаючись, 

має можливість працювати”, - зазначив Шмигаль.  

Є у мене товариші вірні - книжки добрії.  

                                (М. Грушевський)  

 

Книги - люди в палітурках. 

                         (А. Макаренко) 

 

Із книжних слів набираємось мудрості й стриманості.  

                                                                      (Нестор Літописець)  

Всеукраїнський День бібліотек 
Щорічно 30 вересня відзначається Всеукра-

їнський день бібліотек. Бібліотека – це спра-

вжня скарбниця, яка зберігає пам'ять і мудрість народу. В Ук-

раїні налічується понад 40 тисяч бібліотек, в яких працює бли-

зько 53 тисяч бібліотекарів Це свято було засноване указом 

президента в 1998 році. Відзначають йо-

го як бібліотекарі, так і звичайні відвіду-

вачі бібліотек. Бібліотека КВПУ будів-

ництва і дизайну велика, світла і затиш-

на, забезпечує всіх здобувачів освіти, ви-

кладачів, майстрів, всіх працівників навчального за-

кладу необхідною літературою. Користувачі бібліоте-

ки мають можливість працювати в читальній залі за 

ноутбуками, знайомляться з книжковими тематични-

ми виставками.  

 

 

 

Історія дня                                                 

Бібліотека – це той храм, де завжди народжується і 

зберігається духовність»  

                                                                           В. Сухомлинський 



У 2021-2022 навчальному році у 85 закладах вищої освіти викладатимуть 

нову дисципліну «Інноваційне 

підприємництво та управління 

стартап-проєктами».  13 вересня 

2021 року відбувся урочистий за-

пуск нового сезону ініціативи 

«Підприємницький університет». 

Ініціатива реалізовується стартап

-інкубатором YEP спільно з Міні-

стерством цифрової трансформа-

ції України, Міністерством освіти і науки України, Дія. Бізнес, 

Українським фондом стартапів, Genesis за підтримки Програми 

USAID «Конкурентоспроможна економіка України». Віце-прем’єр-міністр — Міністр цифрової 

трансформації Михайло Федоров висловив свою підтримку ініціативі: «Мінцифри робить все 

для того, щоб Україна стала країною підприємців. Ми системно підходимо до розвитку бізнесу в 

Україні, впроваджуємо електронні послуги для бізнесу, створили 

окремий проект із розвитку підприємництва Дія. Бізнес. Разом із 

YEP та іншими партнерами у проекті «Підприємницький універ-

ситет» будуємо потужну культуру підприємництва і стартап-

інфраструктуру ще на стадії навчання у ВНЗ». Він підкреслив, що 

розвинений малий та середній бізнес є запорукою стабільності еко-

номіки та розвитку країни, а підтримка університетського підпри-

ємництва — шанс дати молоді можливість спробувати себе у ство-

ренні власної справи та здобути досвід для запуску масштабніших 

проектів у майбутньому. 

 

 

11 вересня - День фізичної культури і спорту України 

Свято День фізичної культури і спорту в Україні відзначається в другу 

суботу вересня. Офіційно засновано в 

1994 році. Це свято 

здорового способу 

життя і радості, 

що виникає при 

виконанні корис-

ної фізичної діяль-

ності. В КВПУ бу-

дівництва і дизай-

ну надають вели-

кого значення розвитку 

фізичної культури серед 

здобувачів освіти та всіх 

працівників. Про це свід-

чить і матеріальна база, і 

те, як завзято займають-

ся учні  спортом. 

 

 

НОВА ШКОЛА  

Хроніка подій 

Історія дня 

                                                

                                      Герберт Веллс: цікаві факти про письменника-фантаста 

                               (до 155-річчя з Дня народження) 

Народився майбутній письменник-фантаст 21 вересня 

1866 року в передмісті Лондона. Його батько був саді-

вником, а пізніше професійним гравцем у крикет. Ма-

ти працювала служницею в заможному будинку 

(пізніше Веллс опише цей будинок у романі «Тоно 

Бунге»). Є в короткій біографії Герберта Веллса один 

цікавий момент, через який усе його життя склалося 

саме так, а не інакше. Виявляється, у дитинстві він 

зовсім не цікавився книгами доти, поки у віці 8 років 

випадково не зламав собі ногу! Перелом надовго при-

кував його до ліжка, і, сходячи з розуму з нудьги, він 

почав читати, щоби хоч якось розважитися. Книги 

так захопили юного Герберта, 

що він став завзятим читачем, і незабаром загорівся бажанням почати писа-

ти самостійно. Багато письменників-фантастів «передбачали» наукові відк-

риття, які пізніше дійсно відбувалися. У житті Герберта Веллса такі передба-

чення теж були — наприклад, ідею про чотиривимірний простір він висло-

вив за десяток років до Ейнштейна. Також він передбачив війни із застосу-

ванням отруйних газів (Перша Світова), лазери, бойові літаки, Другу світову 

війну, атомну бомбу, що була застосована в ході цієї самої Другої світової. 

Створюється таке враження, ніби він дійсно бачив майбутнє.  Політичні пог-

ляди Герберта Веллса були досить незвичайні для британця — він був соціа-

лістом. У той час, як багато інших його співвітчизників бачили в СРСР лише 

«червону загрозу», письменник тричі відвідував 

СРСР, й особисто був знайомий із Леніним і Сталі-

ним. Найвідомішими його творами є 

«Невидимець», «Війна світів», «Машина часу».  У 

1938 році в США відбулася одна з найвідоміших містифікацій у світі. Ра-

діопостановка «Війни світів» Герберта Веллса була подана радіостанцією 

як реальний репортаж про вторгнення марсіан, що призвело до безпреце-

дентної паніки. Коли обман розкрився, розлючені мешканці ледь не пові-

сили радіоведучих на найближчому дереві, але поліції вдалося відбити їх 

у натовпу.  Насправді ж за своє життя Герберт Веллс опублікував приб-

лизно 40 романів, безліч праць у галузі політики і філософії, книги для 

дітей, низку кіносценаріїв і величезну кількість публікацій.  У книгах Ге-

рберта Веллса вперше в історії літератури трапляється таке поняття, як 

паралельні світи. Зараз ця ідея популярна й у кінематографі, і в літерату-

рі, і вона здається нам звичною, але Веллс був першим, хто її придумав і 

ввів у вжиток. Після того, як до влади в Німеччині прийшов 

Адольф Гітлер, книги Веллса в цій країні негайно потрапили в чорний список. А сам письменник 

був включений в особливий секретний список, у якому були перераховані відомі громадя-

ни Великобританії, які мають бути арештовані після успішного її захоплення Німеччиною. Але 

цим планам не судилося здійснитися. На Нобелівську премію з літератури письменника номінува-

ли чотири рази, але він так її й не отримав. Причому відкинули його кандидатуру з досить незви-

чайної причини — через надмірну популярність у межах одного жанру. Для читачів усього світу 

Герберт Веллс був саме письменником-фантастом, незважаючи на його роботи в інших жанрах.  

 

Наприкінці дев’ятнадцятого століття ніхто не міг навіть уявити, що за людьми і 

всіма їхніми справами пильно й невідривно стежать більш розвинені...  

                                                                Герберт Веллс 

 

Нових перемог! 


