
ПОЧЕСНЕ  ЗВАННЯ—
СТУДЕНТ!

(17 листопада - Міжнародний день студентів)



Міжнародний день студентів — свято, яке в Україні, як і в
більшості країн світу, відзначають 17 листопада. Свято
асоціюється з молодістю, романтикою і веселощами.



Фундаментом дати святкування міжнародного дня
студента стали трагічні події 1939 року. В Чехії під час
мирної демонстрації один зі студентів був важко поранений
поліцією. Отримані ушкодження були несумісні з життям і
студент помер.

Його смерть викликала ряд протестів невдоволених
студентів, що привернули увагу окупаційної влади, яка своєю
чергою розв’язала питання у свій спосіб. Під час наради з
Адольфем Гітлером було прийнято закрити всі вищі
навчальні заклади Чехії на три роки.

В наші дні цей день вже не трактується як трагедія,
навпаки, цього дня відзначають свято молодості, веселого
життя та відсутності дорослих проблем.

В України свято офіційно було впроваджено Леонідом
Кучмою в 1999 році. З того часу українське студентство має
свій «професійний» день.



Один з перших прообразів вищого
навчального закладу був
започаткований у давній Греції.
Близько 384 р. до н.е. Платон поблизу
Афін створив філософську школу,
котра отримала назву Академії.
Метою Академії було вшанування муз,
розвиток філософії, математики,
астрономії, природничих наук. Назва
"академія" походить від імені міфічного
героя Академа, на честь якого названо
місцевість поблизу Афін, де заснована
школа. Платонівська академія існувала
більш ніж тисячу років і була закрита
у 529 році.



1200 року виник Паризький
університет, як результат
об'єднання богословської школи
Сорбонни з медичною та
юридичною школами

Оксфордський університет – в 1206 р. 

Кембриджський – в 1231 р., Лісабонський – в 1290 р.

Неапольський- в 1224 р., 



У XII-XV століттях надзвичайною популярністю
користувався Болонський університет, заснований
1119 року в м. Болонья (Північна Італія) як юридичний
навчальний заклад.



ЗАРОДЖЕННЯ І РОЗВИТОК ВИЩОЇ ШКОЛИ 
В УКРАЇНІ

В Україні першою школою вищого рівня вважають
Острозьку академію (греко-слов'яно-латинську колегію),
засновану близько 1576 року в м. Острозі князем К. Острозьким.



1632 року в Києві шляхом об'єднання Київської братської та
Лаврської шкіл було створено Києво-Могилянську колегію - вищий
навчальний заклад, який за змістом і обсягом навчальних програм
відповідав вимогам європейської вищої школи.

Київська академія була видатним осередком культури, освіти і
науки, де щороку навчалося від 500 до 2000 студентів без вікових
обмежень. Кожен вчився стільки, скільки бажав.



Одним з найстаріших наукових і культурних осередків України є
Львівський університет, якому 20 січня 1661 року польським королем
було надано "статус академії і титул університету" із правом
викладання всіх тогочасних університетських дисциплін і присвоєння
учених ступенів.

Львівський національний університет імені Івана Франка

За іншими даними Львівський університет було започатковано
цісарським декретом від 21 жовтня 1784 року.



Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича —
один із найстаріших класичних університетів в Україні. Розташований
у величній будівлі сучасних Чернівців – комплексі, спорудженому в 1864-
1882 рр. як резиденція митрополитів Буковини і Далмації за проектом
відомого австрійського архітектора чеського походження Йозефа
Главки.



Усього в Україні до 1917 року діяло 27 вищих навчальних

закладів, у яких навчалося понад 35000 студентів.

Напередодні війни 1941 року в Україні функціонувала

університетська система, до складу якої входило шість

класичних університетів - Київський, Харківський,

Львівський, Одеський, Дніпропетровський, Чернівецький, а

після закінчення війни та приєднання Закарпаття до України

до університетської системи ввійшов Ужгородський

державний університет - перший вищий навчальний заклад

на Закарпатті.



У 50-і роки минулого століття головними
центрами вищої освіти в Україні залишалися Київ,
Харків, Одеса і Львів. У 1958 році у цих містах
концентрувалося 70 вищих навчальних закладів із 140, а
в них навчалося 59% від загальної чисельності
студентів. У Харкові було 24 ВНЗ, у Києві - 18, у Одесі -
16, у Львові - 12 вищих навчальних закладів.



території університету. Зараз же традиція трохи
видозмінилася – замість родзинок прийнято дарувати
пляшку ігристого, а тих, хто забув чи пошкодував
коштів – вночі поливають піною для гоління.

"Могилянці" миють пам'ятник Г. Сковороді,
"Франківці" у Львові прикрашають пам'ятник І.Франку
в мантію. У будь-якому випадку цей день пов'язаний з
веселими і навіть божевільними вчинками.

Світ студентської фантазії – неосяжний. Так,
у Польщі в ніч перед врученням диплома одягаються в
безглуздий одяг статуї фехтувальника, що стоїть перед
Вроцлавським університетом. Вбрання хоч і не від
кутюр, але охочих подивитися чимало.

Саме в День Студента в багатьох університетах
світу прийнято проводити свій особливий ритуал
посвяти в студенти.

У Фінляндії студентське свято називають Ваппу, відзначають його як в Португалії –
1 травня. Цього дня у Гельсінкі проходять студентські гуляння, які відкриваються
церемонією покладання на голову статуї Хавіс Аманди – символу міста –
студентського кашкета. Голову статуї заздалегідь милять, а честь покладання
кашкета щороку переходить від одного вузу до іншого.

Наприклад, в Португалії першокурсники сідають на коліна з папкою на голові і
співають гімн університету. Взагалі, велике студентське свято в Португалії
проходить в травні. Воно називається Кейма – спалювання стрічок.

А в Шотландському університеті Сент-Ендрюс кілька десятків років тому
першокурсники купували своїм старшим товаришам фунт родзинок. А «жаднюг»
купали в фонтані, який є на



ЦІКАВІ ФАКТИ

У деяких країнах світу місцеві виші дотримуються дивної традиції
«первісного крику». Студентам не забороняється виходити на вулицю
та просто неба голосно дико репетувати впродовж 5-10 хвилин.
Вважається, що так можна позбутися психологічного та емоційного
напруження під час екзаменаційної сесії.

В університеті французького міста Нант дуже уважно
поставилися до проблеми засинання студентів на лекціях. Тут
створили спеціальну кімнату, де відвідувачі занять можуть
відпочивати, розмовляти, слухати музику та навіть палити й
обніматися. Французи вирішили, що «недосип» вимотує підлітковий
організм.

Незвичайна традиція існує в університеті Джорджтауну. Місцеві
студенти крадуть стрілки годинника з вежі Healy Hall, а потім
відправляють Папі Римському. Зупинити крадіжки не можуть ані
поліція, ані служби охорони. Тож 5-6 разів на рік вежа лишається без
стрілок на годиннику.

Кубик Рубіка був створений угорським професором архітектури
Ерне Рубіком. Спочатку він був задуманий як навчальний посібник для
слухачів лекцій з архітектури, аби студенти краще зрозуміли принципи
просторової уяви.



В університеті Прінстону в США викладачам не потрібно

контролювати студентів під час здачі письмових робіт, бо ніхто не

списує. У перший день навчання кожний студент дає клятву

дотримуватися «Кодексу чесності» та бути високоморальним

громадянином. Тому викладачам необов’язково бути в аудиторіях при

здачі письмових робіт.

В Португалії першокурсники в цей день мають покласти собі на

голову палітурку, сісти на коліна та заспівати гімн конкретного

університету. Гарвард організовує величезне театральне комедійне

шоу, в якому всі жіночі та чоловічі ролі дістаються чоловікам.

В Греції студенти виходять на мирні демонстрації на честь своїх

прав і свобод та покладають вінки та квіти до меморіальних місць.

На статую Хавіс Аманди вдягають студентського кашкета в

Франції.

В Україні студенти в цей день закликають удачу – серед ночі вони

виходять на балкон, відкривають залікову книжку та кричать три

рази «Удача, приходь».



Gaudeamus igitur

"De Brevitate Vitae", більш відомий як
"Gaudeamus Igitur" або просто "Gaudeamus",
є популярною академічною музичною піснею
в багатьох європейських країнах, що
переважно виконується на церемоніях
закінчення університету. Незважаючи на
його використання як офіційного гімну, це
жартівлива, безтурботна композиція, яка
висміює університетське життя. Пісня
датується початком 18 століття,
заснована на латинському рукописі від 1287
року. Це традиція carpe diem з її закликами
полюбляти життя. Він був відомий як пивна
п'єса в багатьох стародавніх університетах
і є офіційною піснею багатьох шкіл,
коледжів, університетів, установ,
студентських товариств та є офіційним
гімном Міжнародної федерації спортивних
університетів.





Вітаємо всіх студентів —
колишніх, теперішніх і майбутніх

зі святом!
Нехай Вас завжди супроводжують вдача, успіх, енергія,

захоплюючі події та цікаві лекції. Бажаємо, щоб ці роки

запам’яталися, як найкращі у вашому житті, минули легко

та безтурботно, щоб сесія не чинила перешкод, а на іспитах

завжди потрапляв “щасливий квиток”.

Нехай студентські роки запам’ятаються, як найкращі у

вашому житті. Саме від вас та ваших вчинків, залежить

майбутнє України!



ПІДБІРКА ІНТЕРНЕТ-ПОСИЛАНЬ

https://alwaysbusymama.com/puteshestviya/item/1458-najstarishi-vishchi-navchalni-

zakladi-ukrajini-v-minulomu-i-zaraz.html - найстаріші вищі навчальні заклади України

в минулому і зараз

http://kizman-tehn.com.ua - 10 порад студентам щодо покращення пам‘яті під час 

підготовки до ЗНО

https://happymonday.ua/jak-pokrashhyty-pamjat -згадати все: вправи, методики і 

поради для поліпшення памяті

https://www.bsmu.edu.ua/blog/3078-yak-pokraschiti-pam-yat/ - як покращити пам’ять

https://buki.com.ua/news/tayemnytsi-zapamyatovuvannya/ - тренуємо пам'ять: 

поради для дорослих та дітей

https://life.pravda.com.ua/health/2018/06/29/231854/

-7 способів покращити пам'ять

https://daytoday.ua/podiya/mizhnarodnyy-den-studenta-ta-den-studenta-v-ukraini/ - дати

та події

https://alwaysbusymama.com/puteshestviya/item/1458-najstarishi-vishchi-navchalni-zakladi-ukrajini-v-minulomu-i-zaraz.html
http://kizman-tehn.com.ua 
https://happymonday.ua/jak-pokrashhyty-pamjat
https://www.bsmu.edu.ua/blog/3078-yak-pokraschiti-pam-yat/
https://buki.com.ua/news/tayemnytsi-zapamyatovuvannya/
https://life.pravda.com.ua/health/2018/06/29/231854/
https://daytoday.ua/podiya/mizhnarodnyy-den-studenta-ta-den-studenta-v-ukraini/

