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У цьому випуску 

День Землі 

День навколишнього  
середовища 

День театру 

День води 

Професія психолог 

 

Слово редактора 

Усі пори року різні. Цього 
року весна зовсім непередба-
чувана, і ми будемо ще довго 
згадувати ці дивовижні події і 
розповідати нашим внучатам 
про «зиму в квітні». До цих 
аномальних подій звісно при-
четна і людська діяльність. Са-
ме антропогенна дія і є рушій-
ним фактором зміни клімату в 
світі. 

Шановні читачі, наша ре-
дакція вирішила присвятити 
цей випуск газети проблемам 
екології на Землі. 

До вашої уваги тільки найсвіжіші весняні новини та ці-
каві події про День Землі, День навколишнього середови-
ща, День води, День театру. Ми допоможемо дізнатися, 
хто такі ці загадкові люди-психологи. 

Сьогодні ми – лише школярі, які навчаються й ідуть до 
своєї цілі. Проте, ми і є майбутнім не тільки нашої держа-
ви, але й світу, і самі ми маємо змінити все на найкраще, 
адже ми самі є частиною природи.  

Сподіваюсь, що ці сторінки змусять вас задуматися над 
тим, що коїться сьогодні на планеті.  

Календар свят 
  

1 квітня  День сміху 

1 квітня  Міжнародний день птахів 

2 квітня  Міжнародний день дитячої 

книги 

4 квітня   День Святого Ісідора –  

покровителя Інтернету  

7 квітня    Всесвітній день здоров'я 

12 квітня  Всесвітній день авіації і  

космонавтики 

15 квітня  Великдень (у православ-

них) 

18 квітня  День пам’яток історії та 

культури 

18 квітня  День довкілля (3-я субота 

квітня) 

22 квітня  Міжнародний день Землі 

23 квітня  Всесвітній день книги й  

авторського права 

23 квітня  Всеукраїнський день  

психолога 

26 квітня  День пам’яті жертв  

радіаційних катастроф та річниця  

Чорнобильської трагедії 

29 квітня  Міжнародний день танцю 

З 19 по 31 березня 2013 року в Філії київ-
ського національного музею російського 
мистецтва «Дитяча картинна галерея» відбу-
вся культурно-просвітницький захід 
«Петриківські візерунки – візитка України», 
що проводиться згідно з Указом Президен-
та України про проголошення 2013 року 
«Роком дитячої творчості». 

Організаторами стали Філія київського 
національного музею російського мистецт-
ва «Дитяча картинна галерея» і Зразковий 
художній колектив «Петриківський розпис» 
гімназії № 179 Голосіївського району  
м. Києва. 
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стовують знімок, зроблений аст-
ронавтами Аполлона-17 доро-
гою до Місяця) на темно-
синьому тлі. Традиційно Пра-
пор пов'язаний з Днем Землі і 
багатьма іншими природоохо-
ронними, миротворчими та гро-
мадянськими міжнародними за-
ходами.  
У День Землі в різних країнах, за 
традицією, лунає Дзвін Миру, 
закликаючи людей Землі відчу-

ти всепланетну спільність і докласти зусиль до за-
хисту миру на планеті та збереження краси нашого 
спільного дому. Дзвін Миру — символ спокою, 
мирного життя та дружби, вічного братерства і со-
лідарності народів. І водночас — це заклик до дії в 
ім'я збереження миру і життя на Землі, збереження 
Людини і Культури. 

Анастасія Сербіна 

День Землі — назва, яку вико-
ристовують щодо різних заходів, 
що їх проводять навесні з метою 
спонукати людей бути уважніши-
ми до тендітного і вразливого до-
вкілля планети Земля. 

День Землі — громадянська іні-
ціатива, відкрита для приєднання 
будь-яких людей, груп і організа-
цій. 

Є два основні періоди проведен-
ня Днів Землі — у березні (ближче 
до весняного рівнодення) і 22 квітня. Крім того, окре-
мі активісти й ініціативні групи планують і проводять 
заходи до Дня Землі ближче до моменту літнього со-
нцестояння, щоби максимально використовувати те-
плу погоду і вільний час людей. 

Прапор Землі не є офіційним символом чогось (бо 
офіційно не існує всепланетного уряду). Він являє 
собою фотографію планети з космосу (нині викори-

ДЕНЬ ЗЕМЛІ 

Цього дня громадські організації проводитимуть 
заходи на міському, обласному, та державному рів-
ні. Основною метою яких є звести до мінімуму 
шкідливі дії на довкілля. До них належать: 

очищення водних джерел, озеленення, збережен-
ня заповідних об’єктів, поширення екологічних 
знань (лекції та семінари в учбових закладах та ін.). 

Проведення природоохоронних заходів – це важ-
ливе завдання держави і місцевих органів влади. Їх 
здійснення потребує чималих коштів, зусиль, по-
шуку нових рішень. Проте невиконання їх ставить 
під загрозу існування майбутніх поколінь 

День довкілля в Україні майже завжди співпадає з 
трагічною датою 26 квітня. Кожен мешканець на-
шої країни пам’ятає, що саме в цей день сталася 
аварія на четвертому енергоблоці Чорнобильскої 
АЕС. Безперечно, наслідки катастрофи – одна з 

найважливіших проблем довкілля, як 
в нашій країні, так і за її межами. 
Збереження оточуючого середовища 
залежить від кожного з нас! Людство 
повинне усвідомлювати свою нероз-
ривність з природою, тому зобов’яза-
не поважати, цінувати та берегти на-
ше довкілля! 

Дарина Корнатовська 

З метою привернення уваги суспільства до стану 
навколишнього середовища, у нашій країні був запо-
чаткований Всеукраїнський День довкілля. 

Свято відзначається щорічно у третю суботу квітня, 
починаючи 1998 року. 

День навколишнього середовища встановлено в 
Україні «…на підтримку ініціативи Міністерства охо-
рони навколишнього природного середовища та 
ядерної безпеки України і громадських природоохо-
ронних організацій, з метою розвитку діяльності, за-
початкованої Всеукраїнською акцією "Дерево-
Життя" та іншими громадськими ініціативами…» 
згідно з Указом Президента України «Про День до-
вкілля». Спочатку свято було задумано для того, щоб 
відзначити Стокгольмську конференцію з довкілля, 
яка стала однією з найважливіших в історії екологіч-
ного руху. Цього дня була заснована United Nations 
Environment Network — Екологіч-
на програма ООН, яка зараз є ос-
новним організатором та ідеоло-
гом довкілля. 

Із встановленням Дня довкілля 
було зупинено Всеукраїнську ак-
цію «Дерево — Життя». 

В 2013 році Український День 
навколишнього середовища при-
падає на 20 квітня. 

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕНЬ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА 
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Всесвітній (міжнародний) день водних ресурсів 
запроваджений Генеральною Асамблеєю ООН в 
1993 році (резолюція № А/RES/47/193 Прове-
дення Міжнародного дня водних ресурсів). Резо-
люцією відмічено, що враховуючи важливість 
водних ресурсів у розвитку економічної діяльнос-
ті і соціального благополуччя, яка не отримує 
широкого визнання, 22 березня кожного року 
об'явлено Міжнародним днем водних ресурсів, 
який буде відмічатися з 1993 року. 

Також, резолюцією рекомендовано державам в 
цей день проводити заходи, які присвячені підви-
щенню освідомлення громадськістю важності 
збереження і освоєння водних ресурсів. Щороку, 
ці заходи здійснюються шляхом проведення ви-
пуску і розповсюдження агітаційних інформацій, 
організації конференцій, «круглих столів», семі-
нарів і виставок. Метою проведення заходів, при-
свячених цій даті, є притягнення уваги до про-
блем якості питної води, необхідності збережен-
ня водних ресурсів і їх раціонального викорис-
тання. У 2000 році ООН прийняла Декларацію 
тисячоліття. Розроблена спеціальна Програма дій 
на ХХІ століття, метою якої є забезпечення кож-
ного жителя нашої планети чистою питною во-
дою. 

Щорічні гасла та теми Міжнародного дня вод-
них ресурсів 

Починаючи з 2000 року кожний Міжнародний 
день води присвячується певній темі. В поперед-
ні роки відзначення Дня води проходило під гас-
лами. 

1994 — «Турбота про наших водних ресурсах є 
справою кожного» 

1995 — «Вода і жінки» 

1996 — «Вода для спраглих міст» 
1997 — «Чи достатньо води в світі?» 
1998 — «Ґрунтові води — невидимий ресурс» 
1999 — «Всі ми живемо вниз за течією» 
2000 — «Водні ресурси для XXI століття» 
2001 — «Водні ресурси для здоров'я» 
2002 — «Водні ресурси для розвитку» 
2003 — «Водні ресурси для майбутнього» 
2004 — «Водні ресурси і стихійні лиха» 
2005 — «Водні ресурси для життя» 
2006 — «Водні ресурси і культура» 
2007 — «Вирішення проблеми дефіциту води» 
2008 — «Водні ресурси і санітарія» 
2009 — «Загальні водні ресурси — спільні мож-

ливості» 
2010 — «Чиста вода для здоров'я світу» 
2011 — «Вода для міст» 
2012 — «Вода і безпека харчування» 
2013 — «Співпраця: основи глобальних водних 

цілей». 
Марія Свиридова 

В її краплині криється життя 
Вона багата і водночас бідна. 
Ну що там є - є тільки лиш вода, 
Ну що там є - вода, Вода-царівна. 
В її краплині світиться весь світ, 
Усе життя проблискує у ньому. 
Твоє життя – її життя відсвіт 
І ти повинен лиш радіти цьому. 
На неї моляться, присвячують їй оди 

У ній вбачають щось незвичне, понадземне 
З неї знущаються і топлять у відходах - 
Вбивають душу всіх істот наземних. 
Ти збережи життя її краплини 
Й воно тобі сторицею вернеться, 
Ти захисти її від рук своїх, людино! 
І цілий світ до тебе знов вернеться. 

 
Алекса Павак 

ДЕНЬ ВОДНИХ РЕСУРСІВ 

ВОДА 
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Учні 9-В класу цікаво проводять своє дозвілля. Захопившись театром, на гімназій-
ній сцені вони показали вистави Марка Кропивницького “Пошилися в дурні” та 
Миколи Гоголя “Вечори на хуторі біля Диканьки”. 
Це захоплення сприяє розвитку їх творчих здібностей, вмінню триматися перед 
аудиторією. 
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Міжнародний день театру відзначається щоріч-
но 27 березня починаючи з 1962 року. Він був 
заснований у Відні на IX конгресі Міжнародного 
інституту театру (МІТ) при ЮНЕСКО. Діяль-
ність МІТ має бути направлена на «зміцнення 
миру і дружби між народами, на розширення 
творчої співпраці всіх діячів світу» 
Слово «театр» (греч. theatron, місце для видо-

вищ, видовище) – рід мистецтва, а також будівля, 
призначена для представлення драматичних тво-
рів перед публікою. Традиційно включає сцену  і 
зал для глядачів. 
Згадка про перший театральний досвід датуєть-

ся 2500 роком до нашої ери. Перша театральна 
гра відбулася в Єгипті. У давній Греції театр став 
формуватися як мистецтво, встановлювалися чіт-
кі визначення трагедії і комедії, а також інших 
театральних форм. В Україні театральне мистец-
тво бере початок з глибокої давнини, коли воно 
проявлялося в народних іграх, танцях, піснях і 
обрядах. 

З нагоди Міжнародного дня театру в багатьох біб-
ліотеках України готують книжкові виставки. Екс-
позиції містять книги з історії розвитку театрально-
го мистецтва, відомості про найвидатніших кори-
феїв театральної сцени та літературу про різнома-
нітні театри світу. 
У навчальних закладах проходять вечори та пока-

зи вистав, підготовлених студентами або учнями. 
Театр завжди мав виключно важливе етичне і ху-

дожнє значення, сприяв формуванню естетичного 
смаку, розширенню кругозору. Чи слухаємо ми 
оперу, чи насолоджуємося майстерністю і грацією 
артистів балету або з душевним трепетом стежимо 
за грою драматичних акторів, – ми завжди відчува-
ємо особливу атмосферу свята.  
Саме тому Міжнародний день театру – не лише 

професійне свято майстрів сцени, це свято мільйо-
нів вдячних глядачів та пошановувачів високого 
мистецтва. 

Дарина Даруга 

ДЕНЬ ВИСОКОГО МИСТЕЦТВА ТА СМАКУ  
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Видатний швейцарський психолог минулого 
століття Жан Піаже передбачив, що в XXI сто-
літті психологія стане провідною наукою. Судячи 
з усього, його прогноз починає збуватися. 

Психологія – це наука про душу, з якої виклю-
чено дослідження самої душі.  

Життя людини дуже непередбачуване й бурх-
ливе. Воно може дарувати нам хвилини щастя і, в 
той же час, приносити багато клопоту, неприєм-
ностей. Іноді людині важко утримати тягар цих 
проблем на своїх плечах і вона може втратити 
надію, віру в себе, а найголовніше — втратити 
своє здоров'я. 

Уникнути таких проблем у нашому житті і до-
помагають мудрі поради досвідчених фахівців-
психологів, чиє професійне свято – Всеукраїнсь-
кий день психолога – відзначається в Україні  
23 квітня. 

Між тисяч професій, які є необхідними людям, 
особливе місце в нашій країні почали відводити 
психолога — лікаря душі 
людської (рос. врачевателя 
души человеческой). Цей 
вид практичної діяльності є 
порівняно молодим, але 
сьогодні є важливим для 
функціонування і здорової 
життєдіяльності кожної лю-
дини. Бо, хто ж відчуває 

себе комфортно, коли в нього щось, кажучи на 
мові буденності, “сидить у голові і ніяк його звідти 
не виперти”, але… але ж ми є психологи, які зав-
жди готові прийти на допомогу кожному. 

Отже, ось воно, 23 квітня! Для когось це просто 
дата, звичайний день, який розпочнеться, напри-
клад, новими парами для студентів-психологів, но-
вими проблемами для психологів-практиків, нови-
ми «Евриками!» для психологів-науковців. І всі ми 
проведемо цей день за роботою, адже улюблена 
професія-покликання і є святом, яке надихає на 
підкорення все нового і нового Евересту. 

А що ж може психолог, запитаєте ви?  
Дуже багато чого! 
У його силах допомогти у виборі професії, адап-

туватися в складних умовах, допомогти у непростій 
життєвій ситуації, виявити слабкі і сильні сторони 
людини. Результатом звернення до психолога ста-
не вирішення наболілих проблем, вихід із стресо-
вій ситуації, звільнення від депресії, поліпшення 

стосунків з оточуючими, 
позбавлення від шкідливих 
звичок тощо. 
Одне із основних завдань 
практичних психологів – 
формування гармонії душі 
молодого покоління, на-
шого майбутнього. 

Ольга Семелітко 

Психолог? Нет, он не волшебник,  
Не чудотворец, не атлет,  
Не жизненных задач решебник,  
И он не супер-человек. 
Он так же дышит, так же любит,  
И так же чувствует, как все.  
Он не вершит великих судеб,  
Он все не знает о тебе. 
Твои измерить может память,  
Мышленье, темперамент, речь.  
Он может лишь чуть-чуть исправить,  
Но он не в силах уберечь. 

Души твоей путеводитель,  
Он лишь подсказка – не ответ,  
Дорожный знак, ограничитель  
Твоих ошибок, друг побед. 
Гармонии в душе желая,  
За вас не сотворит ее,  
Советом в жизни помогая,  
За вас ее не проживет. 
Психолог? Нет он не волшебник,  
Не шарлатан, не чародей,  
Он не святой, не тяжкий грешник,  
Он – человек среди людей. 

ВРАЧЕВАТЕЛИ ДУШИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ... 
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