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Пам'яті Крут… 
29 січня 1918 р відбувся легендарний бій під Крутами, в якому 

українські студенти пожертвували своїм життям, аби спинити армію 

більшовиків при наступі на Київ. 

...За набої в стінах Софії, 

За криваву скруту Крут, — 

Хай московське серце Росії 

Половецькі пси роздеруть..."  

Євген Маланюк 

Бій українських вояків 

проти більшовицької армії на 

станції Крути затримав ворога 

на чотири дні -на час, 

необхідний для укладання 

Брест-Литовського миру, який 

de-facto означав міжнародне 

визнання української 

незалежності. 

Сил в легендарному бою 

становило 1 до 10 не на користь 

українців, а співвідношення 

втрат - 1 до 3 на нашу користь. 

На Західній Україні та в 

діаспорі практично щороку 

вшановувалась їхня пам’ять. Бій 

під Крутами використовували 

для героїчного виховання своїх бійців ОУН та УПА 

Але в Радянській Україні про них намагалися забути, могили на 

Аскольдовій горі було знищено. 

Після цього вперше вшанування відбулося тільки 29 січня 1991-го 

року, причому коли на місці колишнього пам’ятника встановлювали 

березовий хрест, місцеві мешканці навіть не розуміли, про яку подію йде 

мова. 

А вже коли героїв Крут почали вшановувати на державному рівні – 

аж у 2004-му, – той бій став однією з основних подій національної 

пам’яті українського народу і відзначається на рівні з проголошенням 

незалежності УНР та злуки УНР і ЗУНР. 

В 2006 році біля залізничної станції «Крути» було зведено 

меморіал пам'яті героям, а в 2012 році на Аскольдовій могилі 

встановили Пам’ятний Хрест Героям Крут. 



Тож герої Крут стали взірцем захисника Батьківщини – як і 

«кіборги» в новітній історії України. .. ми не знаємо поіменно всіх 

хлопців, які там загинули, але пам"ятаємо,що вони захистили 

Батьківщину у найважливіший момент, коли цього не захотіли чи не 

змогли зробити інші. 

Минуло більше сто років, а 

Україна знову змушена 

обороняти власну незалежність 

ціною життя найкращих дітей 

України....!" 

Бій під Крутами у 

історичній пам'яті... 

В бібліотеці ВСП 

«Любешівського  ТФК Луцького 

НТУ» оформлена тематична 

викладка ілюстрованих 

матеріалів на тему: "На 

Аскольдовій могилі то поховали їх" (бібліотекар - Деміх М.М.). 

 

Ми на виробничому навчанні… 

  
Виробниче навчання за професією "Кухар, кондитер" 

  
Виробниче навчання за професією "Маляр, штукатур, муляр" 

 



День Святого 

Валентина ще іменують Днем 

усіх закоханих. Свято — 

неофіційне і не є вихідним, проте 

активно відзначається молоддю 

щорічно 14 лютого. 

День Валентина прийшов 

до нас з-за кордону і дуже скоро 

став одним з найпопулярніших 

молодіжних свят. 

Історія виникнення свята 

Достовірних даних про те, 

де саме зародилася традиція святкування — немає, одні 

вважають батьківщиною знаменного дня — Англію, інші — Францію. За 

переказами, День Святого Валентина вшановує великомученика 

Валентина — священика, який всупереч наказу імператора Клавдія ІІ, що 

забороняв молодим чоловікам мати сім'ю, таємно вінчав  закоханих. Правитель 

вважав, що самотній чоловік, не обтяжений сімейним побутом, має шанси стати 

кращим воїном, оскільки його думки зайняті тільки майбутніми битвами. 

Незабаром дії священика були розсекречені, сам Валентин постав перед судом, 

піддався жорстоким тортурам і згодом був страчений. В ніч перед стратою він 

написав своїй коханій лист — признання в любові у віршованій формі. Згодом 

такі листи стали називати «валентинками». Дата смерті великомученика і 

припадає на 14 лютого. 

Минуло багато часу, в XIV столітті священика Валентина канонізували — 

за благі діяння віднесли до числа святих. Відтоді День Святого 

Валентина активно святкується в Європі і в нашій країні. 

Особливості Дня Валентина 

• Ті, хто страждають від нерозділених або таємних почуттів, також 

дарують символічні сувеніри своїм коханим, ніби натякаючи на свою 

прихильність, нерідко такі подарунки підносяться інкогніто.  

• Дуже романтично, коли в День закоханих, пари зізнаються один одному в 

любові, мріють про щасливе спільне майбутнє, а молоді люди роблять 

пропозиції руки і серця своїм обранцям. 

• За статистикою ЗАГСів і храмів, на 14 лютого припадає дуже велика кількість 

урочистих реєстрацій шлюбу та вінчань, оскільки молодь вважає хорошим 

знаком об'єднання сердець саме в День Святого Валентина. 

День закоханих — світське свято. Оскільки його зустріч припадає на 

сльотавий і вогкий місяць зими, молодь з нетерпінням чекає його, щоб просто 

весело провести час, адже новорічні свята давно позаду, а весняна «маївка» ще 

нескоро. Тим не менш, є пари, які дуже серйозно ставляться до цієї дати і 

переносять на неї доленосні рішення. 

День Святого Валентина ще іменують Днем усіх закоханих. Свято — 

неофіційне і не є вихідним, проте активно відзначається молоддю щорічно 14 

лютого. День Валентина прийшов до нас з-за кордону і дуже скоро став одним 

з найпопулярніших молодіжних свят. 

Традиції святкування та символіка Дня Святого Валентина 

Щороку 14 лютого молоді люди, що мають пару, дарують своїм 

половинкам різноманітні подарунки:  

https://vv-hotel.com/ua/27/%D0%97%D0%B8%D0%BC%D0%B0_2014-2015/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D1%96%D0%BA_%D0%B2_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%85
https://vv-hotel.com/ua/69/%D0%92%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B0-2015/1_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8F,_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE_%D0%92%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8_%D1%96_%D0%9F%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96


• «валентинки» — символічні листівки у формі сердечок, які містять 

признання в коханні, найчастіше у віршованій формі; 

• солодощі, виготовлені в тій же «серцевій» формі або які зображують 

фігурки 

Купідона — бога любові; 

 м'які іграшки та сувеніри. 

Очевидно, що головні символи свята повинні бути виконані в яскравих 

червоних і рожевих тонах — кольорах, що означають пристрасть і полум'я 

почуттів. 

ОГОЛОШЕННЯ 
План Ради лідерів на лютий 2021 року: 

1) Пам’ятні, ювілейні дати:  

Вшанування учасників бойових дій на території інших держав – 15.02,  

День Героїв Небесної Сотні - 20.02,  

День Державного Герба – 19.02,  

150-річчя з дня народження Лесі Українки - 25.02,  

День спротиву окупації Криму і Севастополя - 26.02 

2) Засідання клубу «Хочу знати», тема «Чому людина піддається впливу 

масмедіа і як цьому протистояти», 24.02, 14.00 год. онлайн; запрошуємо 

до виступу. 

3) Обласний квест «Зоряне сяйво столиць Європи та світу» 10-11 лютого 

4) Онлайн вікторина «Невідома Україна», 25 лютого, 14.00-15.00, 

командна участь 

Рада лідерів 
 

ОГОЛОШЕННЯ 

 

 
 

ПУЛЬС КОЛЕДЖУ” 
Редакція може не поділяти думку авторів та залишає за собою право редагувати 

надані матеріали. 

Над випуском працювали: 

Ред. колегія – Герасимик-Чернова Т., Смокович А. 

АДРЕСА: смт . Любешів вул. Брестська, 5, тел. 0669171064 http://ltklntu.org.ua/  


	Історія виникнення свята
	Особливості Дня Валентина
	Традиції святкування та символіка Дня Святого Валентина

