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Чи знаєте ви 

                                   1 грудня -- Всесвітній день боротьби зі СНІДом 

День проголошений Всесвітньою організацією охорони здоров’я 

у 1988 році.  СНІД – синдром набутого імунодефіциту – це кінце-

ва стадія інфекційного захворювання, викликаного вірусом іму-

нодефіциту людини (ВІЛ). Цей вірус вражає спеціальні клітини 

крові (лімфоцити), які відповідають за захист організму людини 

від різних мікробів та пухлин, і поступово вбиває ці клітини. 

Імунітет організму повільно, протягом багатьох місяців і років, знижується, і це призводить до 

виникнення різних захворювань, перш за все інфекційних, що вражають легені, органи трав-

лення, шкіру, нервову систему та ін. Відзначається за підтримки Генеральної Асамблеї ООН. 

СНІД уперше виявлений у США у 80-х роках. За кілька років поширення СНІДу набуло харак-

теру всесвітньої епідемії, що охопила населення практично усіх країн. За даними ВООЗ, від по-

чатку світової епідемії ця хвороба забрала життя понад 32 мільйонів людей. В Україні, за дани-

ми Центру громадського здоров'я МОЗ, з 1987 року офіційно зареєстровано 341 084 випадки 

ВІЛ-інфекції серед громадян, зокрема 114 487 випадків захворювання на СНІД і 49 751 випадок 

смерті від захворювань, зумовлених СНІДом. Найбільш ураженими ВІЛ-інфекцією регіонами є 

Одеська, Дніпропетровська, Миколаївська, Київська та Чернігівська області, а також м. Київ. 

   5 грудня - Міжнародний день волонтерів 
У всьому світі 5 грудня відзначають міжнародний День волонтера - 
International Volunteer Day. Україна - єдина країна у світі, де цей 
день переходить в День збройних сил, який відзначається 6 грудня. 
Волонтерський рух у нашій країні став популярним, починаючи з 
Революції гідності і російської окупації. Волонтер у перекладі з анг-
лійської мови означає добровільний по-

мічник. Це люди, які цілком безоплатно працюють скрізь, де пот-
рібна їхня допомога. Волонтерство – це не робота, а покликання. 
Це спосіб життя і мислення. Небайдужість до чужої біди, причет-
ність і співпереживання - те, що веде волонтерів вперед. Свято бу-
ло засновано ще у 1985 році за ініціативою Генеральної Асамблеї 
ООН. В Україні волонтерський рух розпочався в 90-х роках, а офі-
ційно його визнали 10 грудня 2003 року. Під час Революції Гідності 
та російської агресії на Сході нашої держави потужний волонтер-
ський рух став зразком єдності українського суспільства, його зрілості і самоорганізації.  

                         ЯК СВЯТКУЮТЬ ДЕНЬ АНДРІЯ: ПРИКМЕТИ,    ТРАДИЦІЇ ТА 

ВОРОЖІННЯ 

Щороку 13 грудня українці відзначають свято Андрія Первозванного, або Калиту. Віддавна це 

не тільки релігійне, а й народне свято - люди вважають, що ніч з 12 на 13 грудня наповнена ча-

рами. Це свято з'явилося дуже давно, багато традицій Дня Андрія Первозванного вже забуті, 

але деякі все ще актуальні. У народі день Андрія Первозванного нази-

вається Калита. Молодь влаштовує гулян-

ня, а незаміжні дівчата в ніч на свято воро-

жать на судженого. Церква ж рекомендує 

на Андрія піти в храм на службу і помоли-

тися. У незаміжніх жінок є шанс в цей день 

вимолити собі щасливе сімейне життя. За традиціями, в будинку, де 

з особливим трепетом відзначали День Андрія, очікується хороший 

урожай. Увечері 12 грудня юнаки і дівчата приходили в найпросторішу хату села, де до півночі 

весело проводили час, грали, співали, танцювали. Потім хлопців виставляли з хати, і дівчата 

починали ворожіння про свою долю, заміжжя.  

              Українські письменники —представники  

                                національних меншин 

13 грудня 2019 року в читальній залі  бібліотеки Київського вищого професійного училища 
будівництва і дизайну був проведений захід: “Літературні читання. Натан Рибак “Помилка 

Оноре де Бальзака”.  Бібліотекар Саєнко Світлана Володимирівна познайомила 
учнів гр.№26 з творчістю Натана Самуїловича Рибака – українського письмен-
ника єврейського походження. Слухачі дізналися про життя головного героя 
роману –  Оноре де Бальзака. Учні заздале-
гідь були поінформовані про план заходу, 
підготували повідомлення, реферати, з 
якими виступали і активно прийняли 
участь у  їх обговоренні. Уважно слухали 
уривки з роману Н.Рибака  “Помилка Оно-
ре де Бальзака” українською та в перекла-
ді на російську мову.  

 

Спортивні досягнення                                                       В скарбничку досягнень 

  Збірна команда Київського вищого професійного училища будівництва і ди-

зайну виборола  III місце у змаганнях з волейболу серед юнаків спартакіади 

закладів професійної(професійно-технічної) освіти 

м.Києва 2019-2020 н.р. 

Вітаємо з перемогою! 

Ще кращих досягнень  

у  майбутньому! 

Літературні читання 



Хроніка подій 

Серед нагороджених — наші! 

           Управлінням закладів вищої освіти, 
професійної освіти та прогнозування цільових програм 11 
грудня 2019 року були  нагороджені  кращі учні. Під час 
цього заходу юнаки і дівчата переглянули мультфільм у 
форматі 3D, отримали подарункові солодощі та грамоти. 
Серед нагороджених також і учні нашого училища: учени-
ця групи №25  - Фещенко Ольга  та учень групи № 32  -                        
Фетісов Гліб. 

Загальноміський захід                                                           
до Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом 

3 грудня 2019 року на базі Вищого професійного училища Націо-
нального авіаційного університету відбувся загальноміський за-
хід до Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом, а саме: театральна 
вистава,  присвячена проблемі СНІДу. 

Здобувачі  освіти 25-ї групи Київського вищого професійного 
училища будівництва і дизайну з класним керівником Рудою Ві-
кторією Василівною та заступником директора з навчально-

виховної роботи Грищенко Євгенією Костянтинівною також відвідали  цей захід. 

6 грудня  - День Збройних Сил України 

Як повідомляє Укрінформ, дата встановлена згідно з Постановою Верховної Ради №3528-

ХІІ від 19 жовтня 1993 року. 6 грудня 1991 року Верховна 

Рада України ухвалила за-

кон «Про Збройні Сили 

України», «Про оборону 

України», а 13 грудня – Кон-

цепцію оборони і будівницт-

ва Збройних сил України, 

які визначили основні принципи та напрями розбудови 

українського війська. Україна успадкувала від СРСР одне з найпотужніших угруповань 

військ у Європі, оснащене ядерною зброєю та відносно сучасними зразками озброєння та 

військової техніки. Але ні для кого не секрет, що за понад 20 років незалежності українсь-

ка армія була майже знищена. Попри тотальну руїну в армії, корупцію, зради, втрати і під-

ступність ворога, українським військовим вдалося відсто-

яти незалежність Батьківщини, захистити власний народ 

від агресора, а також відновити обороноздатність Зброй-

них сил. Наразі наша армія відновила свою боєздатність, 

а Україна відмовилася від позаблокового статусу і оголо-

сила про свої наміри вступити в НАТО. На сьогодні, від-

повідно до рейтингу Global Firepower Index-2019, Збройні сили України за своєю боєздатні-

стю посідають 29-те місце серед 136 країн.  

Права людини                                  10 грудня - Міжнародний день прав людини 

10 грудня 1948 року Організація Об’єднаних Націй прийняла 
Загальну декларацію прав людини – перший універсальний мі-
жнародний акт з прав людини, що проголошує цивільні та полі-
тичні права і свободи особистості - рівність всіх перед законом, 
право кожного на свободу і особисту недоторканність, свободу 
совісті та інші. У Декларації заявлено також, що всі люди ма-
ють рівні права, які не залежать від їх раси, статі, мови, релігії 
тощо. В основу документа були покладені всі напрацювання 

людської думки, які були на той мо-
мент у даному питанні. Це був перший досвід колективної роз-
робки універсального документа з прав людини. І хоча поло-
ження Декларації мають рекомендаційний характер, наразі її 
принципи лежать в основі багатьох пактів, конвенцій і догово-
рів стосовно прав людини, укладених з 1948 року. У 1950 році 
Генеральна Асамблея ООН проголосила 10 грудня Днем прав 
людини з метою залучення уваги людей в усьому світі до Зага-
льної декларації прав людини як до загального ідеалу для всіх 

людей і народів.  Так, у 1966 році Генеральна Асамблея ООН ухвалила «Міжнародний 
пакт про громадянські й політичні права» та «Міжнародний пакт про економічні, соціаль-
ні та культурні права», які разом із Загальною декларацією прав людини склали Міжнаро-
дний білль про права людини. Україна ратифікувала ці пакти в 1973 році. Нині чимало 
країн включають основні положення Декларації в своє базове законодавство і конституції. 
Цьогорічна тема Дня - «Молодь постає на захист прав людини». Як зазначають в ООН, ця 
тема повинна продемонструвати як молоді люди по всьому світу виступають проти расиз-
му, мови ненависті, булінгу в школах, дискримінації, зміни клімату.  

  ДЕРЖАВНА ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ  У ФОРМІ ЗОВНІШНЬОГО                       
НЕЗАЛЕЖНОГО  ОЦІНЮВАННЯ 

Результати зовнішнього оцінювання із трьох навчальних предметів зараховуються як результати 

державної підсумкової атестації (за шкалою 1–12 балів) за освітній рівень повної загальної серед-

ньої освіти  для учнів (слухачів, студентів) закладів загальної 

середньої освіти, професійної (професійно-технічної), вищої 

освіти, які в 2020 році завершують здобуття повної загальної 

середньої освіти:  

українська мова і література (частина з української мо-
ви) (обов’язково); 

математика або історія України (період ХХ — початок ХХІ століття) (на вибір випускника); 

один з предметів із запропонованого вище переліку (на вибір випускника). 

Учням, які виберуть для проходження державної підсумкової атестації іноземну мову, результат за 
ЗНО буде зараховано як результат за ДПА (за шкалою 1–12 балів), залежно від рівня, на якому во-
ни цю мову вивчали: 

для тих, хто вивчав мову на профільному рівні, оцінкою за ДПА буде результат виконання за-
вдань рівня стандарту та профільного рівня; 

для тих, хто вивчав мову на рівні стандарту, оцінкою за ДПА буде результат виконання завдань 
рівня стандарту.  

ВСТУП. Відповідно до проекту Умов прийому на навчання до закладів вищої освіти України, 2020 

року під час вступу до вишу зараховуватимуть результати зовнішнього незалежного оцінювання 

2017, 2018, 2019 та 2020 років з усіх предметів, крім іноземних мов. Якщо як конкурсний предмет 

встановлено іноземну мову, вступник має право подавати оцінку із сертифікатів 2018, 2019 та 2020 

років з однієї з ноземних мов (англійська, німецька, французька або іспанська) на власний розсуд.  

Хроніка подій 

Освіта 


