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Шановні колеги та учні нашого 
навчального закладу! 

   Дивовижне свято – Різдво – однаково 
прекрасне для дітей і дорослих, для 
мрійників і скептиків, для тих, хто 
намагається зайнятися справою кожну 
хвилинку, і для тих, хто нікуди не 
поспішає… 

   Це свято має багато традицій, які 
виникли не так уже давно, але в усі часи 
воно було символом відродження. 

   У Різдвяну ніч серце солодко завмирає 
в очікуванні дива… Здається, що 
прийде ще зовсім небагато часу і все 
зміниться на краще, в життя прийде 
довгоочікуване щастя і збудуться усі 

мрії. Адже в українців цього року, лише 
одна мрія… ПЕРЕМОГА! 

   Я вітаю Вас із Різдвом Христовим і 
хочу побажати миру і спокою в 
кожному домі, добра, взаєморозуміння, 
достатку, любові, душевної рівноваги, 
успіхів у всіх починаннях, побільше 
радості, міцного здоров’я та всіх благ! 
Нехай справдяться усі очікування і 
збудуться найзаповітніші мрії!  

Директор ДНЗ «Чортківське ВПУ»  
Олег ІВАНІЛОВ 

 

 

ВІДЗНАЧАЄМО 
Історія походження свята 

Різдва Христового 

Нова радість стала, 
Яка не бувала 

Над вертепом зірка ясна 
Увесь світ засіяла…                                                                            

                                                  

 

 Свято Різдва – найкрасивіше зимове 
свято. Це свято приходить до людей 
морозної ночі в годину опівнічної 
храмової служби в сяйві свічок, у світлі 
зірок і гучному співі хору. Звуки 
дитячих голосів, що славлять Бога, як 
ангельський глас, наповнюють 
торжеством Всесвіт. Небо і земля 
славлять Різдво Христове. На землі, 
хоча б ненадовго, запановує мир, а 
серця сповнюються доброю волею. В 
повітрі літає дух Різдва… 
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7 січня особлива духовна радість 
обіймає кожного з нас, бо цей день – 
незвичайний. Ми прославляємо одну з 
найвеличніших подій Священної історії 
щирим і сповненим радості 
привітанням: „Христос Рождається – 
Славіте Його!” 
Різдво Христове належить до великих 
християнських, так званих дванадесятих 
свят, які церква відзначає особливо 
урочисто. За біблійними свідченнями 
цього дня народився Син Божий — Ісус 
Христос, якому люди поклоняються вже 
два тисячоліття. 
У процесі свого становлення 
християнська церква поступово 
витісняла давні свята. Спочатку 6 січня 
було потрійним святом народження, 
хрещення й богоявлення Христа. У IV 
столітті 25 грудня стали відзначати 
народження, а 6 січня — хрещення та 
богоявлення. І лише наступного 

століття Різдво Христове міцно увійшло 
в життя християн. Розбіжність у 
святкуванні Різдва західними і східними 
церквами викликана тим, що вони 
користуються різними календарними 
системами. Православна церква святкує 
його 7 січня (25 грудня за старим 
стилем), а католицька церква — 25 
грудня за новим стилем. 
Різдво – це дуже красиве і радісне свято, 
яке з нетерпінням чекають і дорослі і 
діти. Його святкують у всьому світі, але 
кожен народ вкладає в це свято щось 
своє. 
Українське Різдво пов’язане з віковими 
традиціями. З 28-го листопада по 7-е 
січня триває піст (в цей час люди 
відмовляються від всяких гулянь, 
м’ясних блюд). Діти вивчають колядки 
(різдвяні пісні), щоб потім під вікнами 
будинків колядувати і славити 
народження Ісуса. 

13 січня-Меланки 
 або Щедрий вечір 

Знаєте – навіщо потрібний 
Старий Новий рік? Щоб дати диву 
другий шанс! Нехай збудеться 
все…у кожного найтаємніше, 
найважливіше, найзаповітніше, в 
серці зберігається, найсвітліше і 
необхідне! 
                              

 

 
 
Саме цього дня завершується цикл 
«святих вечорів», а щедрувальники 
обходять оселі і звеселяють гостину. 
Народні традиції щедрування в Україні 
тягнуться із давніх давен.  
       За тиждень після коляди, 
напередодні Нового Року (за старим 
стилем), - Щедрий Вечір. Це - залишок 
стародавнього, імовірно, 
дохристиянського звичаю. За 
християнським календарем - це день 
преподобної Меланії. В народній 
традиції обидва свята об'єднались, і 
тепер маємо Щедрий Вечір, або свято 
Меланки. 
    Внаслідок розбіжності, яка існує між  
Григоріанським (світським) та 
Юліанським (церковним православним) 
календарем, українці святкують Новий 
рік двічі в році: офіційне святкування 
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Нового року припадає на 1 січня, а 14 
січня, яке залишилося в народній 
традиції важливою складовою 
прадавнього календарного обрядового 
циклу українців, сьогодні носить назву 
Старого Нового року. 
   У надвечір’я Нового року (тепер - 13 
січня) у церквах відбуваються урочисті 
Богослужіння на закінчення Старого 
року, щоб наприкінці року подякувати 
Богові за вже отримані ласки і 
попросити нових на наступний рік. Як і 
на Святвечір, цього дня готують 
святкову вечерю, яку в народі 
величають Щедрою, тому що страви 
цього вечора не є пісними: тут на столі 
й кутя, і ковбаси, й холодець, і шинка... 
   Наддніпрянська Україна і Гуцульщина 
святкують Щедрий Вечір як значне 
свято різдвяного циклу з добре 
розвиненою обрядовістю. Галицьке 
Поділля не святкує, бо Щедрий Вечір у 
галичан - напередодні Водохреща, тоді 
як на Наддніпрянщині це - «Голодна 
кутя», Богоявлення надвечір’я. 

 
19 січня- Водохреща 

     

                                                
Хрещення Господнє, свято 
Водохреща — третє і завершальне 
велике свято різдвяно-новорічного 
циклу, яке православні та греко-
католицькі християни відзначають 

19 січня, тому збігається зі святом 
Богоявлення, однак ці свята слід 
розрізняти. Народні назви свята — 
Йордана (або Ордана), Водохреща. 
Із Хрещенням Господнім пов’язують 
хрещення на Йордані Христа. Коли Ісус 
Христос досяг 30-річного віку, він 
прийняв хрещення в річці Йордан. 
Вийшов на берег, а з небес почувся 
голос Бога-Отця, який назвав Ісуса 
своїм Сином. І на нього зійшов Святий 
Дух в образі голуба. Звідси ще одна 
назва — Богоявлення. Православні та 
греко-католики вважають, що саме це 
свято засвідчує таїнство Святої Трійці. 
Адже в цей день, за християнським 
вченням, з'явився Бог у трьох іпостасях: 
Бог Отець — в голосі, Син Божий — у 
плоті, Дух Святий — у вигляді голуба. 
Вважається, що на Водохреща, з 
опівночі до опівночі, вода набуває 
цілющих властивостей і зберігає їх 
протягом року, лікуючи тілесні й 
духовні хвороби. В цей день у всіх 
містах і селах, де є церкви, святять воду. 
Віддавна в народі освячену на 
Водохреще воду вважають своєрідним 
спасінням від багатьох недуг. Її дають 
пити тяжкохворим, нею освячують 
храми, домівки і тварин. Залишається 
загадкою той факт, що вода з 
Водохреща не псується, не має запаху і 
може зберігатися протягом року. 

 
В Хрещення бажаємо вам 

Спокою і миру, 
Водою святою щоб назавжди 

Всі біди ваші змило, 
Здоров’я міцного сповна, 
В душі щоб жила доброта, 
Завжди любов’ю, теплом 

Наповнені були ваші серця! 
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СТЕЖИНАМИ РІДНОГО КРАЮ 

Найбільшу шопку в Україні 
встановили у Тернополі 

Найбільшу різдвяну шопку в Україні -
 вертепну скриню, яка зображає 
віфлеємську стайню в ніч Різдва 
Христового -  встановили у Тернополі, у 
церкві святого Апостола Петра, що на 
вулиці Володимира Великого. Висота 
шопки двадцять метрів, ширина — 
понад п’ятдесят метрів. В ній 
встановлено 26 окремих  
рухомих механізмів. Конструкція – 
відкрита, тож усі охочі мають 
можливість зайти всередину і 
роздивитися персонажів зблизька. 
Унікальність вертепу ще й у тому, що 
більшість елементів – рухомі. У центрі 
композиції – ясла з маленьким Ісусом, 
Йосипом і Марією. Поруч – фігури 
мудреців, які йдуть вклонитися 
новонародженому, а також монахів.  

Ідея вигляду та розташування фігур 
шопки цього року належить пароху 
храму — отцю Івану, з чийого 
благословення та за безпосередньої 
участі відбувалося їх встановлення. 

Різдвяну шопку в цьому храмі 
встановлюють уже 20-й рік поспіль. 
Щороку її вдосконалюють. 

Враховуючи сучасні військові події у 
нашій країні, цьогоріч вертеп оновився 
ще одним куточком — військовою 
атрибутикою, використаними гільзами, 
“мухами”, котрі волонтери 
Логістичного центра допомоги бійцям 
АТО привезли зі сходу та надали 
представникам церкви. 

Вертеп прикрашатиме церкву до 15 
лютого. 
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ВІДЗНАЧАЄМО 
22 січня- День Соборності 

України 
 

 
Ні, немає на світі кращого неба, ніж 
небо України! Воно благословляє свою 
Україну, береже у віках її материнську 
любов, тому його ніколи не відділити 
від рідної матінки-землі. 
 
Це об’єднання українських земель в 
єдину самостійну державу! Це свято 
нагадує нам, що Україна неподільна, що 
не існує окремої Східної і Західної  
України, що у нас єдина держава, а ми – 
єдиний народ! 
Ополудні 22 січня 1919 року, рівно 
через рік після проголошення 
незалежності Української Народної 
Республіки, на Софійській площі у 
Києві було урочисто оголошено про її 
об'єднання із Західно-Українською 
Народною Республікою в єдину 
державу. 
Історична довідка 
Текст IV універсалу датований 22 січня 
1918 року. Ухвалили його вночі 24 січня 
1918 року на засіданні Малої ради 
Української Центральної Ради. 
Документ: 

 проголошував самостійність 
Української Народної Республіки; 

 доручав Раді Народних Міністрів 
укласти мир із Центральними 
державами (блок держав, з якими 
Російська імперія залишалася у 
стані війни, оскільки Перша 
світова ще не завершилася); 

 оповіщав про оборонну війну з 
більшовицькою Росією; 

 декларував основи внутрішнього 
соціально-економічного устрою. 

Перед проголошенням універсалу 
виступив голова Української 
Центральної Ради Михайло 
Грушевський. Голосували за документ 
поіменно: “за” було 39, “проти” – 4, 
“утрималось” – 6 осіб. 

ПАМ’ЯТАЄМО 
Бій під Крутами 29 січня 1918 

року 
 

 

29 січня в Україні відзначається річниця 
бою під Крутами, який для українського 
народу став символом героїзму та 
самопожертви молодого покоління в 
боротьбі за незалежність. 

 
Завдяки звитязі та сміливості 
українських воїнів ворожий наступ 
більшовиків на Київ було зупинено на 
декілька днів. У цей час відбувалися 
переговори між Українською Народною 
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Республікою і країнами Четверного 
союзу. 9 лютого 1918 року Брестський 
мирний договір було підписано. Він 
означав визнання самостійної 
Української Народної Республіки 
суб’єктом міжнародних 
відносин.

 
Важливі акценти 
 

 Бій під Крутами став успішною 
оборонною операцією. Наступ 
переважаючих сил ворога було 
зупинено на декілька днів. Це 
дало змогу представникам 
Української Народної Республіки 
підписати Брестський мирний 
договір із країнами Четверного 
союзу. 

 Брестський мир означав визнання 
самостійної Української Народної 
Республіки суб’єктом 
міжнародних відносин. 

 Незалежність Української 
Народної Республіки довелося 
захищати від російської 
військової агресії на початках 
силами добровольчих формувань. 

 Згодом українські війська за 
підтримки німецьких та австро-
угорських (завдяки Брестському 
договору) звільнили від 
більшовиків всю територію 
України. 

 Події Української революції 
засвідчили: державність без армії 
неможлива. 

 Сміливість та жертовність 
крутянців зробила їх прикладом 
для майбутніх поколінь 
захисників України. З ними 
порівнюють захисників 
Донецького аеропорту в 
теперішній російсько-українській 
війні. Тому героїв Крут у 
публіцистиці часто називають 
першими кіборгами ”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

СТОРІНКАМИ ІСТОРІЇ 
Синьо-жовтий стяг — 

державний прапор України 

 
        28 січня 1992 року Верховна Рада 
Україна затвердила синьо-жовтий 
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прапор                       України, як символ 
нової незалежної держави. Це рішення 
було ухвалене після гострих дискусій 

народних депутатів і під тиском 
громадськості. 

Прапор у синьо-жовтих кольорах 
використовувався на українських 
землях ще з Середньовіччя. Зокрема, на 
прапорах Галицько-Волинського 
князівства було зображено золотого 
лева на синьому тлі. Синьо-жовтий 
прапор широко використовував 
український національно-визвольний 
рух під час європейської «Весни 
народів» 1848 року (наприклад, він був 
піднятий на Львівській ратуші), а в роки 
Першої Світової війни блакитним 
полотнищем із золотим обрамленням 
користувалися українські січові 
стрільці. 
Під цими ж кольорами відбувалась і 
активізація українського національно-
культурного руху наприкінці 1980-х 
років — 24 липня 1990 року синьо-
жовте полотнище вперше з 12 червня 
1920 року (коли війська Симона 
Петлюри і Юзефа Пілсудського 
залишили Київ) офіційно з'явилося у 
столиці України — воно було підняте 
біля будівлі міської ради на Хрещатику 
на знак ухвали «Декларації про 
державний суверенітет України», а 24 
серпня 1991 року під час проголошення 
«Акту про незалежність України» 
синьо-жовтий прапор внесли до сесійної 
зали Верховної Ради. Після прийняття 
парламентом з третьої спроби 
постанови «Про підняття над будинком 
ВРУ синьо-жовтого прапора» 4 вересня 
1991 року він був вивішений над 
будівлею українського парламенту як 
символ незалежної України поруч з 
державним прапором УРСР. Через два 
тижні постановою «Про прапор 
України» Президія ВРУ дозволила 
використовувати синьо-жовтий прапор 

у протокольних заходах до прийняття 
нової Конституції України. 
З набуттям Україною незалежності 
формування дипломатичних відносин 
змушувало якнайшвидше ухвалити 
рішення про національні атрибути 
держави. У результаті гострих дискусій 
постановою від 28 січня 1992 року 
Верховна Рада офіційно затвердила 
державним прапором України 
«національний прапор, що являє собою 
прямокутне полотнище, яке складається 
з двох рівних за шириною 
горизонтально розташованих смуг: 
верхньої — синього кольору, нижньої 
— жовтого кольору, із співвідношенням 
ширини прапора до його довжини 2:3». 
Це рішення було підтверджене 
Конституцією України, прийнятою 28 
червня 1996 року, у 20-й статті якої 
зокрема зазначалося: «Державний 
Прапор України — стяг із двох 
рівновеликих горизонтальних смуг 
синього і жовтого кольорів». 

Ю.І. Шамрило, викладач  
історії України 

СТОРІНКА ПСИХОЛОГА 

Всесвітній день 
"дякую" 

 
Вперше жест подяки офіційно 
згадувався в 1586 р. у французькому 
словнику. У XVI столітті, в 
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праслов'янській мові з'явився аналог 
словосполучення: диякон Авакум, 
замість прийнятого «дякую» ввів 
побажання «дай Бог». Згідно етимології, 
слово несе в собі знак народження, 
символ удачі, зв'язок чоловічої та 
жіночої сутності, тандем землі і неба. 
Вимовлене з щирою інтонацією слово 
активує закладений в нього зміст і дарує 
сильну частку позитиву та добра. 
Вимовляючи «дякую», ви дякуєте саму 
Долю, Бога, пронизуючи не тільки того, 
до кого слова звернені, але і свою 
власну ауру. Психологи вважають, що 
слова вдячності – це знаки уваги, вони є 
усними «погладжуваннями» і здатні 
зігріти своєю теплотою. Найсвітліше 
свято в році насичене світлом, теплом, 
відкритістю і щирістю побажань. 
Щодня кожен житель планети Земля 
вимовляє десятки разів слова подяки. 
Але в цей знаменний день символ свята 
звучить найчастіше. Скористайтеся 
приводом і подякуйте батькам, друзям, 
членам сім'ї просто так, за те, що вони є, 
люблять і цінують вас. Не обмежуйте 
побажання тільки одною датою.  
Причин для вдячності насправді дуже 
багато. Це нагода вкотре щиро 
подякувати всім, хто робить наше життя 
кращим, хто залишається поруч і 
підставляє плече підтримки у скрутний 
час, хто вміє розрадити чи розділити з 
нами радість, хто захищає, хто ділиться 
теплом, нашим рідним, друзям, сусідам 
та колегам. Дякуємо всім, хто 
продовжує працювати, хто тримає 
Україну на своїх плечах. Особлива 
подяка кожному Захиснику та 
Захисниці України за можливість 
виховувати дітей, навчатись, займатись 
улюбленими справами, жити і 
працювати. Дякуємо всім, хто виховує 
нашу молодь в кращих традиціях 

патріотизму та розбудовує нашу 
державу в цей нелегкий час, хто працює 
заради нашої перемоги!  
Нехай повернеться вам добро 
здоров’ям, благополуччям, щедрими 
руками допомоги в потрібну годину… 
Магічні властивості слова "дякую" 
Слова вдячності, сказані з добрими 
намірами, володіють потужною 
енергетикою і здатні матеріалізуватися 
в хороше самопочуття, знімають 
депресивні почуття і змушують знову і 
знову робити гарні 
вчинки

 
Цікаві факти про слово "дякую" 
- За своєю етимологією слово "дякую" 
несе в собі знак народження, символ 
удачі, зв'язок землі і неба, а також 
чоловічої і жіночої сутності. 
- Говорячи "дякую", потрібно дивитися 
людині в очі. 
- Не можна дякувати людям у стані 
роздратування – це нікому не принесе 
радість. 
- Старовіри не використовують слово 
"спасибі", так як вважають, що слово 
виникло від словосполучення "спаси 
Бай". Бай " - це ім'я одного з 
язичницьких богів. 
- З великих міст світу самим ввічливим 
вважається Нью-Йорк - "дякую" тут 
найчастіше вимовляють. Найменш 
ввічливим вважається Мумбаї в Індії. 
Вітаю з Міжнародним днем «дякую» і 
від душі бажаю завжди бути щасливою 
людиною і мати можливість говорити 
долі «дякую» за улюблених і люблячих 
людей поруч, за радість і успіх кожного 
дня. Бажаю отримувати щирі слова 
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подяки за всі свої добрі вчинки та 
справи, бажаю ні дня без теплого й 
привітного «дякую».  

 

 
ЖИТТЯ УЧИЛИЩА 

ВИПУСКНИЙ 2022 
 

10.01.2023 року відбулася надзвичайно 
зворушлива подія в житті нашого 
закладу освіти – випуск кваліфікованих 
робітників з професії «Машиніст 
холодильних установок». 
 
Наші рідні ВИПУСКНИКИ!  
 
Сьогодні слова вдячності, поваги і 
захоплення лунають саме для вас! 
 
Позаду довгий шлях до знань. Попереду 
- очікує шлях становлення вас як 
справжніх висококваліфікованих 
робітників. Це світла, захоплива дорога 
багатьох можливостей, творчих ідей, 
здійснення мрій. Нехай тільки хороше, 
яскраве і незабутнє чекає вас. Нехай 
ніколи не залишає щастя, удача і 
везіння! 
 
Нехай всі ті професійні компетентності, 
яких набули ви впродовж навчання в 
нашому закладі професійної освіти, 
стануть міцним фундаментом для 
подальших звершень, а люди, які були з 
вами весь цей час, надовго залишаться в 
серці кожного! 
 

Залишайтесь такими ж, нехай доля буде 
прихильною до вас! Бажаємо нових 
перемог, нових здобутків, нових 
яскравих вражень! Нехай новини будуть 
тільки позитивними, зустрічі – 
приємними, можливості – 
реалізованими! 
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НА ДОЗВІЛЛІ  
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Від щирого серця вітаємо
іменинників 

 
Візнюк Світлану Євгенівну  (02.01) 
Родзоній Ольгу Степанівну  (17.01) 
Кулебу Василя Михайловича (17.01) 
Козак Наталію Петрівну  (20.01) 
Стулу Тамару Миколаївну (30.01) 

 
Добра і радості бажаєм, 
Здоров'я Вам на всі літа! 

Хай сонце весело Вам сяє 
І квітне в серці доброта! 

Хай світять Вам життєві далі, 
Хай обминає Вас журба! 
Бажаєм Вам на видноколі 
Блаженства, миру і добра!                                                                             

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Наша адреса:  

вул. Паркова, 12, смт  Заводське, 

Чортківський р-н, Тернопільська 

область, 48523 

 тел. (03552) 2-49-77 

Веб-сайт: ch-vpu.te.ua 
 


