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                                   День працівників освіти 

 

  В Україні День пра-

цівників освіти щорі-

чно відзначається в 

першу неділю жовт-

ня. У 2021 році День 

вчителя – 3 жовтня. 

На офіційному рівні 

своє професійне свято педагоги відзначають з 1980 року. У п'ятницю 

в школах та університетах проходять урочисті заходи. Учні та студенти вітають своїх улюблених 

вчителів зі святом. Навіть дорослі в цей день згадують про людей, які зробили величезний вне-

сок в їхню освіту. До речі, слово "педагог" прийшло з Давньої Греції. Так називали рабів, які не 

могли виконувати важку фізичну роботу. На них була пок-

ладена функція догляду за дітьми. Вони водили дітей до 

школи і забирали назад. У буквальному перекладі 

"педагог" - " той, що 

веде дитину". У симво-

лічному - можна сприй-

мати це як провідника 

дитини в захоплюючий 

світ знань. Київське ви-

ще професійно-технічне 

училище будівництва і 

дизайну  у жовтні свят-

кує подвійне свято: День працівників освіти та День училища 

– 16 жовтня.  Творчої наснаги, успіхів  на освітянській ниві! 

 

 Лауреатом Нобелівської премії з літератури в 2021 році  
став танзанійський письменник Абдулразак Гурна. Про це стало відомо на цере-

монії оголошення в четвер, 7 жовтня. Зазначається, що премія вручається Абду-

лразаку Гурні «за його безкомпромісне та співчутливе проникнення у наслідки 

колоніалізму та долю біженця у прірві між культурами та континентами».  У 

1982 році Гурна захистив докторську ступінь в Кентському університеті у Вели-

кій Британії, а в 1985 році почав тут роботу викладачем і читав курс лекцій про 

постколоніальну літературу та творчість письменників діаспори — вихідців з ко-

лоній Британії на сході Африки, Індії та Карибських островів.  

 

Хроніка подій 

     Мистецтво „завжди підносить душу нашу,  

  краси й добра нехибний заповіт" (І.Кочерга) 

6 жовтня минало 140 років з дня народ-

ження Івана Антоновича Кочерги (1881 – 

1952 рр.) – визнанного українського дра-

матурга, публіциста, театрального та 

літературного критика. У плеяді видат-

них українських письменників і діячів 

культури його ім'я стоїть як найяс-

кравіша непересічна творча особистість, 

талант якого збагатив золотий фонд 

української літератури і драматургії. Автор понад  

30 комедій, сатир та історичних п’єс, багато з яких 

були поставлені на театральних підмостках ще за 

життя письменника. Серед найвідоміших його 

творів – п’єса «Майстри часу», історичні драми 

«Свіччине весілля», «Алмазне жорно» та «Ярослав 

Мудрий». Художня творчість Івана Кочерги інди-

відуальна. Його стиль – це сукупність основних 

ідейно-художніх особливостей творчості, те непо-

вторне й самобутнє, що властиве тільки для його 

художньої манери. Письменник любить своїх пер-

сонажів, мабуть, тому він нагороджує їх обов’язко-

вим щасливим фіналом. Це особлива прикмета стилю І. Кочерги. Бага-

та й прекрасна мова творів драматурга. Він вдало використовує давні 

діалекти, просторіччя, цехові жаргони. 

 

      Афоризми Івана Кочерги з драми  

                 «Ярослав Мудрий»: 

 

      З пергаменту недовго зчистить ваду, лиш з совісті не зчистити її . 

     Ми життя трудом повинні заслужити і сили всі вітчизні     

присвятить . 

 

       Якщо від книг глава твоя страждала, то щоб од мудрості не  

вилізли власи, - іди на хутір  і свиней паси. 

Літературна  сторінка 



А чи знаєте ви 
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                                       Офіційна мова муніципалітету Прудентополіс 

 
 Українська мова стала офіційною мовою муніципалітету Прудентополіс у Бразилії. Закон із таким 

рішенням одноголосно підтримали всі присутні депутати 

на засіданні 5 жовтня, повідомили 6 жовтня у Світовому 

конгресі українців. «Муніципалітет Прудентополіс вже 

встановив дружні відносини з Тернопільською областю, 

звідки приїхала до Бразилії більшість українських імміг-

рантів. Новий закон відкриє нові можливості для обміну 

спеціалістів, навчання молоді на університетському рівні 

в Україні або ж за до-

помогою електронних 

засобів, дистанційно»  

У міській раді Терно-

поля, що є містом-побратимом Прудентополісу, повідомили, що 

автором документу є адвокат, керівник Українсько-

Бразильської центральної репрезентації, віце президент Світо-

вого конгресу українців Віторіо Соротюк. «У Прудентополісі 

значення української мови – унікальне, оскільки там досі існу-

ють публікації українською мовою, релігійні святкування і ра-

діопрограми ведуться українською мовою… Муніципалітет 

Прудентополіс називають столицею «української Бразилії», адже 75% усього населення міста – ет-

нічні українці, переважно вихідці з Тернопільщини», – заявили у міській раді. 

 

 

                   28 жовтня – День визволення України  

                          від фашистських загарбників 
З окупацією України вся вона вкрилася концтаборами, гетто: у кожному укра-

їнському місті, районі чи селі, де проживали євреї, був свій «Бабин 

Яр». Якщо в Києві фашисти знищили – за неповними даними – по-

над 100 тисяч представників цього древнього народу, то у Дробиць-

кому Яру, що в Харкові, понад 60 тисяч, в Янівському концтаборі у 

Львові – понад 160 тисяч осіб. Усього ж нелюди зі свастикою на ру-

кавах знищили в роки війни на теренах України близько 4 мільйо-

нів мирних громадян  та приблизно  13 мільйонів військовополоне-

них. Недарма у січні 1945 року репортер газети Saturday Evening 

Post Едґар Сноу  надрукував матеріал під час своєї подорожі Украї-

ною. Він, зокрема, писав, що війна, яку дехто схильний називати 

«російською 

славою», мала б 

бути «по-

справедливому 

визнана насамперед українською війною… Мі-

ста, промисловість, землеробство та людність 

жодної іншої європейської країни не зазнали 

таких тяжких нищень». День визволення Ук-

раїни від нацистських загарбників  відзначається в нашій державі щорічно 28 жовтня, у день оста-

точного вигнання військ нацистської Німеччини та її союзників під час Другої світової війни за 

межі сучасної території України. У ході Другої світової війни саме на території України відбулися 

ключові битви за визволення Європи від нацизму.  Цього дня традиційно вшановують пам’ять вої-

нів, які загинули в боях за визволення України, та населення, яке постраждало від дій нацистських 

окупантів. У цей День ми приєднуємося до вшанування всіх, хто забезпечив це звільнення!  

                       Слово року      

 
Кембриджський словник (Cambridge Dictionary) 

англійської мови назвав слово року.  Ним стало 

perseverance, що перекладається як 

"наполегливість", "стійкість", "завзятість". Про 

це повідомляється на сайті словника. Як зазнача-

ється, впродовж поточного року значення слова 

perseverance переглянули у словнику понад 243 000 разів. Пік пошуків значення слова припав 

на період з 18 по 24 лютого. Так, популярність цього слова різко зросла після того, як марсохід 

NASA під назвою Perseverance висадився на Марс у лютому 2021 року. Однак, як наголошуєть-

ся, не лише тому perseverance було визначено словом року. Це слово відображає безстрашну во-

лю людей у всьому світі ніколи не здаватися, незважаючи на численні виклики 2021 року. 

                                  День захисників і захисниць 

 
14 жовтня, у християнське свято Покрови Пресвятої Богородиці, українці святкують День за-

хисників і захисниць України та День козацтва. Це свято започа-

тковано 14 жовтня 2014 року президентським указом з назвою 

"День захисника України". 14 липня 2021 року Верховна Рада 

України перейменувала свято на День захисників і захисниць 

України. Нагальна потреба у такому загальнодержавному святі 

особливо гостро постала після російської окупації Криму та по-

чатку воєнних дій на території Донецької та Луганської облас-

тей. Безпрецедентні зразки мужності та відваги, виявлені наши-

ми бійцями на передовій новітньої російсько-української війни, 

сотні відданих життів за Батьківщину потребували гідного вша-

нування з боку суспільства й держави. Дата 14 жовтня вибрана не випадково: цього дня від-

значається християнське свято Покрови Пресвятої Богородиці, а у 1999 році встановлений і 

День українського козацтва. З давніх-давен Богоро-

диця була покровителькою українського козацтва й 

усіх українських збройних формувань. Саме на свято 

Покрови в Україні відбувалася Велика рада, на якій 

обирали гетьмана і визначали, як козацтву жити да-

лі. Образ козака як українського лицаря і захисника 

рідної землі близький кожному українцю. Вже у ХХ 

столітті козацькі традиції боротьби за незалежність 

України наслідували вояки Армії Української На-

родної Республіки та Української повстанської армії. 

І не випадково днем офіційного створення УПА було обрано свято Покрови. Таким чином, ціл-

ком логічно, що цього дня давнє героїчне минуле України поєдналося з героїчним теперішнім.  

      

 Команда нашого навчального закладу  посіла ІІ місце на 

районних змаганнях з кульової стрільби 

Змагання  відбулися 21.10.2021 в Центрі 

військово-прикладних видів спорту 

«Динамо». До складу команди входили як 

титуловані стрільці: Захар Костенко, 

Єгор Житовоз, Влад Сальник (гр. 43), так 

і нові зірки: Денис Заремба (гр. 32) та 

Ярослав Клепоносов (гр. 2М-1). 

Вітаємо з перемогою! 

Наші досягнення 

Історія дня  


