
Мандрівка по сторінкам історії свята 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Міжнародний день студента відзначається у багатьох країнах світу 

17 листопада. Головне студентське свято – чудовий привід відволіктися від 

навчальних буднів і "відірватися" по повній. Однак історія його виникнення 

пов'язана з сумними подіями воєнних років. 

Все почалося з демонстрації 28 жовтня 1939 на честь річниці створення 

Чехословацької держави. На Вацлавській площі Праги зібралися десятки 

тисяч людей. 

Окупаційна німецька влада виступала категорично проти подібної 

маніфестації, тому для розгону мітингувальників були вислані наряди поліції. 

Щоб натовп швидше розійшовся з площі, поліцейські почали стрілянину, в 

ході якої був застрелений один робочий і тяжко поранений студент медичного 

університету Ян Оплетал. Його доставили в лікарню, але 11 листопада він 

помер. Похорон Оплетала 15 листопада переріс в масштабний мітинг, 

основними учасниками якого стали празькі студенти. 

Фашисти не могли змиритися з цією грандіозною протесаною акцією, 

тому під керівництвом самого Гітлера був ретельно спланований і 

реалізований план під назвою "17 листопада". Через два дні після похорону 

Яна Оплетала, німецькі війська оточили студентські гуртожитки, 

заарештували і відправили в концтабір близько 1200 молодих людей, а 9 

активістів стратили у в'язниці без суду і слідства - їх було  відправлено 

в Заксенхаузен.. Наймолодшому заарештованому студенту було 19 років. 

Гітлер також наказав закрити всі навчальні заклади в Чехословаччині. 

На Всесвітньому конгресі студентів у 1946 році було прийнято рішення 

встановити дату святкування Міжнародного дня студентів щорічно 17 

листопада в пам'ять про трагічні події, що сталися в 1939 році в Празі. Саме в 
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листопаді того року на території Чехословацької республіки нацистами був 

жорстоко придушений мирний мітинг, відправлені в концтабір більше тисячі 

студентів, активісти протестів вбиті в стінах в'язниці. 

На Всесвітньому конгресі студентів у 1946 році в Лондоні відбулася 

зустріч студентів Європи, які боролися проти нацизму. Її учасники прийняли 

рішення встановити дату святкування Міжнародного дня студентів щорічно 

17 листопада в пам'ять про чеську молодь. Міжнародний союз студентів (IUS) 

підтримав ініціативу святкування дня пам'яті загиблих студентів з Праги. З 

тих часів студенти з понад 100 країн, що входять в IUS, щорічно відзначають 

Міжнародний день студента 17 листопада. 

В наші дні День Студента позиціонується не як траурний день пам'яті, а 

як свято молодості, жаги до життя та великих звершень. Адже саме 

студентство в усі часи в усіх країнах було активною і рушійною силою 

суспільства.  

Офіційна дата свята українських студентів, що збігається з 

міжнародною, була встановлена указом президента в 1999 році. З того часу 

учні вищих навчальних закладів, технікумів, коледжів та училищ відзначають 

це свято. 

 «Студіуси» - це особлива братія, можна сказати, каста, приналежність 

до якої і в наші дні вважається почесною, це народ забобонний і 

винахідливий, у них багато своїх традицій і прикмет, і, природно, вони 

воліють проводити 17 листопада з користю. А як інакше? Адже правильно 

відзначений День студента практично гарантує отримання «відмінно» на 

іспитах і отримання довгоочікуваної індульгенції -  диплому. 

Студентські роки – одні з найкращих і безтурботних часів. В цей час 

чудово все, навіть та сама сесія,про яку стільки говорять. Насправді, це певна 

школа життя, де ви набираєте досвіду у 

всьому.  

 


