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      День української писемності та мови  

 

                                  День встановлений указом Президента України 6 листопада 1997 року на під-

тримку ініціативи громадських організацій – в день вшанування пам'яті Преподобного Нестора-

Літописця, послідовника творців слов’янської писемності Ки-

рила і Мефодія. Нестор Літописець був монахом Києво-

Печерського монастиря (бл. 1114 р.), першим давньоруським 

письменником і літописцем. Автор житій князів Бориса і Гліба, 

Феодосія Печерського; традиційно вважається одним з авторів 

«Повісті временних літ». Са-

ме Нестор увів історію Русі в 

річище всесвітньої історії. 

Упродовж століть українсь-

ка мова, так само як і її но-

сій – український народ, за-

знавала суттєвих утисків і 

заборон з боку різних держав, зважаючи на те, під чиєю вла-

дою опинялася Україна. Нині українська мова має держав-

ний статус, але зазіхання на неї з боку кремлівських можнов-

ладців та місцевих українофобів і русифікаторів не припиня-

ються. Отже, варто докладати зусиль, аби українська мова не 

тільки зберігалася, але й розвивалася. Нею варто розмовляти, писати, послуговуватися будь-де. 

В іншому разі вона стане виключно «солов’їною». Щороку саме в День української писемності 

та мови стартує Міжнародний конкурс знавців української мови імені Петра Яцика, а також 

проводиться Всеукраїнський радіодиктант національної єдності. В нашому навчальному закладі 

також активно прийняли участь у написанні Всеукраїнського радіодиктанту. 

                          Патент на гібридний електромобіль   
Четверо винахідників зі столичного політехнічного ліцею КПІ отримали па-

тент на гібридний електромобіль, який 

працюватиме на органічному паливі. Інформація про те, 

що винахідники Ігор Мікульонок, Олег Козленко, Оксана 

Співак та Павло Шехет 18 листопада отримали патент на 

гібридний електрокар, є у реєстрі “Укрпатенту”. Винахід-

ники зазначають, що на відміну від існуючих аналогів, за-

значений електромобіль за рахунок використання двигуна 

внутрішнього згоряння, як бортового джерела електричної 

енергії, істотно спрощує як його конструкцію, так і експлу-

атацію.  

Хроніка подій 

                 190 років збірці Гоголя  

        “Вечори на хуторі біля Диканьки” 

“Вечори на хуторі біля Диканьки” – безсмертний шедевр великого письменника Миколи Васи-

льовича Гоголя (1809-1852). В 2021 році виповнюється 190 років, як він був представлений чита-

чам. Захоплено прийнята сучасниками, ця книга і сьогодні залишаєть-

ся одним з найулюбленіших творів для сучасних любителів книги. 

Олександр Пушкін писав: “Зараз прочитав “Вечори на хуторі біля Ди-

каньки”. Вони здивували мене. Ось справжня веселість, щира, невиму-

шена, без манірності, а місцями, яка поезія. Яка чуттєвість! Все це так 

незвичайно в нашій літературі, що я досі не розумію… “. 26 травня 

1831 року отримано цензурний 

дозвіл на публікацію 1-ї частини 

книги молодого автора Миколи Ва-

сильовича Гоголя “Вечори на ху-

торі біля Диканьки”. У перших 

числах вересня цього ж року книга 

вийшла у світ, повідомляють в 

Управлінні культури Департаменту культури, молоді та 

спорту Полтавської міської ради. Бувають такі книги, про 

які сміливо можна сказати, що не автор їх написав, а вони створили автора самі. Збірка повістей 

“Вечори на хуторі поблизу Диканьки” не тільки стала пер-

шим серйозним і успішним твором Гоголя, але ще й перевер-

нула з ніг на голову світогляд письменника, раз і назавжди 

змінивши його долю. Більше того, що уважніше продив-

ляєшся історію створення “Вечорів…”, то сильнішою стає 

думка, що зовсім не 

без допомоги нечи-

стої писався цей 

твір… 

 

 

 

 

 

 

 

Літературна  сторінка 

             Не сумуй, моя ненаглядна Оксана, я тобі дістану черевики,  

які рідкісна панна носить. 

 

Тому не треба далеко ходити, у кого біс за плечима. 



 
А чи знаєте ви 

Хроніка подій 

Історія дня 

                                           

                                       День пам’яті жертв Голодомору 1932‒1933 років  
 

27 листопада, в суботу, о 16:00 всіх закликали запалити свічку пам’яті на згадку про понад 10 міль-

йонів українців, знищених комуністичним тоталітарним режи-

мом у 1932–1933 роках. Свічку можна було  виставити на підві-

конні свого помешкання. Акція «Засвіти свічку» є традиційною 

у рамках Дня пам’яті жертв Голодомору, який відзначають що-

року в четверту суботу листопада. Оскільки українці в основній 

своїй масі є Християнським Народом Традиційних (тобто Като-

лицької і Православної) течій, то в українській християнській 

культурі прийнято у католицьких чи православних храмах за-

палювати свічки за упо-

кій померлих. Симво-

лізм полягає у тому, що 

16 година четвертої 

(переважно  останньої) суботи листопада - це Вечір Остан-

нього Дня Осені. Після йде тільки Ніч і Зима. Акція 

«Свічка Пам'яті» повинна нагадувати всім українцям як 

важко було пережити жертвам Голодоморів голодні і холо-

дні зимові ночі 1933 року. У столиці також відбувалися жа-

лобні заходи, поминальні панахиди, реквієми, тематичні 

виставки. Крім того, цьогорічна кампанія до 88-х роковин 

Голодомору особливий акцент робить на темі дітей як най-

вразливішій категорії жертв сталінського геноциду, які становлять майже половину загиблих. та-

ких голодоморів було три: у 1921-

1923, 1932-1933 та 1946-1947 рр.  

 

 

Голодомор 1932-33 рр. забрав 

найбільше життів: від 4,5 до 10 

мільйонів  за різними даними  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

В бібліотеці коледжу «Синергія» була 

представлена тематична виставка до Дня 

пам’яті жертв  

Голодомору 1932‒1933 років.   

                                

                                                     Міжнародний день толерантності  

 
16 листопада Генеральна Асамблея ООН визначила днем терпимості та поваги до індивідуаль-

ності людини. Міжнародний день толерантності, який у світі цього року відзначають уже 25 рік 

поспіль, є свідченням сталого розвитку міжнарод-

них гуманітарних інститутів, їхнього вирішального 

впливу на міжнародне та національні законодавст-

ва більшості цивілізованих країн. Відзначення цьо-

го дня, нагадування про терпимість людей одне до 

одного, повага й розуміння багатства різноманіття 

культур і традицій світу спрямовано на формуван-

ня у молодих людей відчуття свободи й незалежнос-

ті, критичного мислення, етичної та релігійної то-

лерантності. Мовна, культурна, етнічна багатобар-

вність народів — не привід для конфліктів, а неоці-

ненний скарб, що переходить у спадок наступним поколінням.    

 

                              Всесвітній день дитини 

 
     20 листопада відзначають Всесвітній день дитини. Свято 

було встановлено      резолюцією Генеральної асамблеї 

ООН №836 (IX) від 14 грудня 1954 року.  

Відзначається як день взаєморозуміння та єднання ді-

тей, мета якого – захист дитячих прав, а також підтримка 

діяльності ООН, присвяченої підвищенню рівня благопо-

луччя юного покоління по всьому світу. 1959 року в День 

дитини Генасамблея ООН ухвалила Декларацію прав дити-

ни, а 1989-го – Конвенцію про права дитини. Починаючи з 

1990 року 20 листопада світ відзначає річницю ухвалення 

цих важливих у сфері захисту прав дітей документів. Щорічно 20 листопада по всій планеті від-

буваються різноманітні благодійні акції та заходи, до участі у яких запрошують самих дітей, їх-

ніх батьків, активістів, педагогів, медиків, політичних та релігійних лідерів, підприємців та 

ЗМІ. Тема заходу 2021 року – "Найкраще майбутнє для кожної дитини". Так, в ООН наголошу-

ють на важливості боротьби з пандемією, яка призвела до кризи у сфері захисту дитячих прав.  

Для студентів всіх спеціальностей: українські виші запровадять    

  курс з IT-підприємництва 
 

МОН та Мінцифри планують навчити 60 тисяч студентів основам IT-бізнесу протягом наступ-

них п'яти років. Для цього в українських вишах запровадять спеціальну програму для студен-

тів будь-яких спеціальностей. Освітня програ-

ма буде запропонована студентам 2 – 3 курсів, 

які навчаються як на технічних, так і на нетех-

нічних спеціальностях. Студентам запропону-

ють практичні заняття, лекції, microlearning-

блоки, бізнес-симуляції, роботу над реальними 

кейсами компаній. Найкращі студенти отрима-

ють менторську підтримку від провідних фахів-

ців продуктового IT. 

Історія дня 


