
 

  

 

 

 

 

 

 

 

З Днем незалежності, 

рідна ненько Україно!!! 

 

 

ОРИГІНАЛ 
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ВІТАЄМО СЕРПНЕВИХ ІМЕНИННИКІВ: 
Рудас Оксану Євгеніївну (7.08) 

Українець Інну Костянтинівну (9.08) 

Отземок Валентину Василівну (19.08) 

Лапту Тамару Павлівну (24.08) 

Прядко Марію Андріївну (26.08) 

Ділягіну Раїсу Олегівну (30.08) 
 

Бажаємо Вам, щоб надії збувались, 
Щоб друзі хороші в житті зустрічались, 
Щоб стіл був багатий і затишно в хаті. 
Хай дні Ваші будуть веселі, строкаті, 
Від щирого серця Вам щастя й любові! 
Нехай Вам таланить і будьте здорові!  

 

 

СОНЯЧНІ ВІТАННЯ 

Вітання усім шанувальникам нашої газети! 
   Ще зовсім недавно раділи початку літніх канікул і мріяли, як проведено їх. А 
сьогодні вже починаємо замислюватися над тим, що скоро знову до школи… Адже 
урожайний спекотний серпень так швидко мине і знову покличе малиновий дзвін за 
шкільні парти…  
  Тож серпневий випуск «Оригіналу» як своєрідний місток: ми ще відпочиваємо і 
насолоджуємося гарячим сонцем і водночас починаємо морально готуватися до 
нового навчального року! 
   Особливу увагу у випуску звертаємо на майбутніх першокласників і їх батьків, 
адже початок шкільного життя – річ складна і психологічно, і фізично: постійний 
режим,  хронічне вранішнє невисипання, дисципліна на уроках і багато-багато чого 
нового… Тож готуємося разом і з позитивом! 
   А загалом газета, як і завжди, поінформує і про серпневі свята, і про останні 
шкільні новини, привітає іменинників-працівників школи, проведе лікбез 
«Говоримо українською», налаштує і вчителів, і учнів, і батьків на шкільні вересневі 
турботи… Тож, як кажуть, «поїхали»! ))) 

Головний редактор газети Тетяна Григорівна Середа 
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Протягом літнього канікулярного періоду в школі велася 

кропітка робота по підготовці закладу до нового 

навчального року. Силами технічного персоналу школи, за 

спонсорської підтримки батьків працівниками зроблено 

багато, аби 1 вересня наша Альма-матер мала належний 

вигляд.  

За короткий час технічним працівникам вдалося зробити 

косметичний ремонт у наступних кабінетах: медичному 

пункті, кабінеті музики, соціального педагога, хореографії,  

групі продовженого дня, у шкільних коридорах. На даний 

момент підрядник проводить капітальний ремонт у туалеті 

для хлопчиків у приміщенні початкової школи. Після 

заливних дощів було дуже пошкоджено стелю на ІІІ 

поверсі старшої школи, але невтомні руки наших 

працівників усі наслідки ліквідували. Проведено 

косметичні ремонти в кабінетах інформатики, механіки, 

математики, у світлиці Тараса Шевченка, методичному 

кабінеті, географії, учительській, у кабінеті української 

мови та художньої культури. Частково оновлено коридор 

на ІІ поверсі старшої школи: тепер він став набагато 

просторішим. За спонсорської підтримки вчителів школи 

було облаштовано туалетну кімнату для вчителів на ІІІ 

поверсі.  Також було проведено косметичний ремонт у актовій залі школи. Тож цього року вона 

радо стрічатиме своїх маленьких глядачів під час урочистостей! 

У класних кімнатах силами батьків було зроблено також 

немало: замінювали вікна, робили відкоси, фарбували 

підлогу, замінювали меблі, робили підвісні стелі, клеїли 

шпалери та робили багато-багато іншого.  

Тож щиро дякуємо батькам наших учнів, які 

допомагають приводити школу до належного зовнішнього 

вигляду, адже саме Ваших дітей школа радо зустрічає 

щодня на уроки, а у гарних кімнатах навіть знання 

засвоюються набагато легше! 

Робота з підготовки ще триває, а вже 11 серпня міська 

комісія буде оцінювати проведену роботу. Тож успіхів усім 

нам та до зустрічі 1 вересня у стінах рідної школи!!! 

 

P.S. Нагадаємо, внутрішньошкільна прийомка розпочнеться 10 серпня о 9 

годині. 11 серпня – міська перевірка готовності закладу до початку 

навчального року. Прихід на роботу на 9 годину. 
Матеріал підготувала Н.А. Пожарська 

 

 

 
 

ШКІЛЬНІ НОВИНИ 

УВАГА!!! 
http://school7.ck.ua – адреса оновленого шкільного сайту! 
Тут можна дізнатися не лише про останні шкільні новини, 

але й почерпнути безліч корисної та цікавої інформації! 
 ВАМ ВАРТО ЦЕ ЗНАТИ!!! 

http://school7.ck.ua/
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Міністерство освіти і науки України визначило порядок 

організації Першого уроку у 2015/2016 році (лист Міністерства 

1/9-354 від 24.07.2015). 

Міністерство рекомендує загальноосвітнім та професійно-

технічним навчальним закладам розпочати 2015/2016 

навчальний рік за тематикою, що відповідала б принципам 

Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді, 

що затверджена наказом МОН від 16.06.2015 № 641. 

Конкретну тему Першого уроку навчальні заклади визначатимуть самостійно. 

У профільному відомстві при обранні теми, підготовці і проведенні уроку рекомендують 

звернути увагу на питання історії українського державотворення, розвитку та зміцнення держави, 

історії державних символів України. Це може бути урок-роздум про історичну долю України, 

героїку сучасних засновників суверенітету і територіальної цілісності країни, розмова з учнями 

про сьогодення і перспективи України. Доречним буде також запрошення на Перший урок 

учасників Революції Гідності, ветеранів і учасників російсько-української війни, волонтерів. 

У Міносвіти повідомляють, що першокласників, які уперше переступлять поріг школи, можна 

ознайомити з історією школи, досягненнями її випускників, особливостями навчання в ній тощо. 

"Також, з урахуванням вікових особливостей учнів початкової школи, на Першому уроці може 

бути запропоновано тему уроку "Чим може пишатися українець?" з переглядом мультфільмів 

патріотичної спрямованості із серії "Це наше і це - твоє!", створених телеканалом "ПлюсПлюс", - 

зазначають у Міносвіти. 

У відомстві рекомендують при проведенні Першого уроку уникати формалізму й 

заорганізованості та забарвити перший день нового навчального року святковістю, урочистістю, 

добрим настроєм, емоційністю та оптимізмом.  

Лист МОНУ від 24 липня 2015 року №1/9-354 «Про тематику Першого уроку в 2015/2016 

навчальному році» 

 

КЛАСНОМУ КЕРІВНИКОВІ НА ДОПОМОГУ 

Розробки уроків, які можна використати при підготовці до Першого уроку: 

http://infosvit.if.ua/pershyj-urok-u-2015-2016-navchalnomu-rotsi-rozrobky/ 

http://www.schoollife.org.ua/pershyj-urok-haj-kvitne-schaslyva-moya-ukrajina-56-klas/ 

http://www.schoollife.org.ua/pershyj-urok-ya-jest-narod-yakoho-pravdy-syla-nikym-zvojovana-sche-

ne-bula-1011-klas/                                                                         Матеріал підготувала Т.Г. Середа  

 

 

 

  

 

 

 

УВАГА!!! 
Адреса шкільної сторінки в Фейсбуці: 

https://www.facebook.com/school7.cherkassy 
ПРИЄДНУЙТЕСЯ!!! 

УВАГА!!! 

Адреса шкільної групи Вконтакті: 

https://vk.com/club60915649 
ПРИЄДНУЙТЕСЯ!!! 

ПЕРШИЙ УРОК-2015/2016 

http://profspilka.kiev.ua/engine/download.php?id=452
http://profspilka.kiev.ua/engine/download.php?id=452
http://profspilka.kiev.ua/engine/download.php?id=452
http://infosvit.if.ua/pershyj-urok-u-2015-2016-navchalnomu-rotsi-rozrobky/
http://www.schoollife.org.ua/pershyj-urok-haj-kvitne-schaslyva-moya-ukrajina-56-klas/
http://www.schoollife.org.ua/pershyj-urok-ya-jest-narod-yakoho-pravdy-syla-nikym-zvojovana-sche-ne-bula-1011-klas/
http://www.schoollife.org.ua/pershyj-urok-ya-jest-narod-yakoho-pravdy-syla-nikym-zvojovana-sche-ne-bula-1011-klas/
https://www.facebook.com/school7.cherkassy
https://vk.com/club60915649
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Перше вересня – без сліз. Як підготувати дитину до школи? 
Після тримісячної свободи і безладного режиму дня повернення до рутини шкільного 

життя та дисципліни в класі може стати серйозною проблемою для багатьох дітей. У цей 

момент їм потрібна особлива увага батьків. Як зробити так, щоб перехід до «трудового» 

життя був для школярів менш травматичним? 

ПОВЕРНІТЬ ДИТИНУ ДО РОЗПОРЯДКУ ДНЯ 

Про безладний режим дня і повну свободу дій слід забути вже за кілька днів до початку 

нового навчального року, а для цього батькам доведеться згадати про суворість та дисципліну. Це 

найважливіший момент підготовки дітей до школи після канікул. 

Новий режим потрібно встановлювати поступово і без поспіху. Не завжди це вдається 

зробити легко. Швидше за все, доведеться шукати згоди з дітьми, пояснюючи їм необхідність 

цього кроку. Кожній дитині потрібен свій індивідуальний час на адаптацію, тому когось 

доведеться піднімати вранці мало не за тиждень до школи, а комусь достатньо для такої 

перебудови буквально одного-двох днів. Цю необхідність в індивідуальному підході визначають 

дорослі. 

Ранній підйом нерозривно пов'язаний із раннім укладанням у ліжко: кожну ніч потрібно 

робити це трішки раніше – для того, щоб, прокинувшись зранку, школярі мали достатньо часу і 

спокійно поснідати, і поспілкуватися з батьками. 

Іншою важливою частиною розпорядку є розклад прийому їжі, який поступово треба 

привести відповідно до шкільного розкладу. 

Завжди обурено сприймається вимога батьків обмежити перегляд телепередач і 

засиджування в Інтернеті. Дітям молодшого віку порядок у цьому питанні має бути суворо 

визначений, а з підлітками доведеться вести переговори і досягати необхідної згоди. У період 

навчання у школі діти повинні звикнути до того, що в час, відведений для занять, у кімнаті 

повинна бути тиша, а для цього потрібно уникати всякого роду спокус і відволікальних моментів. 

Під час канікул діти живуть більш вільно, без поспіху і зобов’язань, тому напередодні нового 

навчального року потрібно пояснити їм необхідність більшої організованості в режимі дня і 

важливість дотримання дисципліни. 

ПЕРЕДАЙТЕ СВІЙ ПОЗИТИВНИЙ НАСТРІЙ 

Готуючи дитину до школи, намагайтеся передати їй ваше позитивне ставлення до шкільного 

життя і утримайтеся від негативних висловлювань про школу, вчителів чи однокласників. Кому 

захочеться йти в школу, якщо вона в очах батьків має вигляд нудний і рутинний. Сприйняття 

шкільного життя має бути радісним і позитивним, а зробити це – завдання батьків. 

Фахівці з сімейної медицини рекомендують почати з простого. Звичайну рутинну покупку 

шкільного приладдя можна перетворити буквально в свято і чудово провести час усім разом, 

вибираючи необхідні предмети до школи. 

Можливо, ваші школярі перебувають у такому віці, коли їм 

хочеться, щоб у перші шкільні дні їх проводжали у школу батьки. 

Не упускайте цей момент, щоб поспілкуватися з дітьми. Багато 

хто з них у перші дні почуваються невпевнено, нервують, і тут, як 

ніколи, потрібна батьківська участь. 

Протягом одного-двох тижнів після початку нового 

навчального року більшість школярів повністю адаптується до 

вимог шкільного життя. 

 

 

 

Готовність №1. Скоро до школи! 
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З радістю до школи!  

Психологічна готовність дитини до навчання  

після тривалих літніх канікул 
До першого вересня залишилося зовсім небагато часу. Із 

завмиранням серця чекають нового навчального року школярі 

та майбутні першокласники, із великими сподіваннями 

чекаємо його ми, дорослі. І найважливіше з-поміж усього - 

підготувати дитину психологічно до довгих дев'яти місяців 

інтенсивної роботи.  

Дитині необхідний час, щоб адаптуватися до школи після канікул, особливо після найдовших 

літніх канікул. Під адаптацією психологи розуміють процес звикання дитини до шкільних вимог і 

порядків, нових умов життєдіяльності. Оптимальною метою адаптації є не тільки пристосування, 

але й самореалізація особистості учня, включення внутрішнього потенціалу і досягнення такого 

рівня функціонування, який дозволяє без перевантажень бути активним учасником навчально-

виховного процесу. 

В період адаптації дітей до шкільного життя важливо враховувати їх вікові особливості, зокрема, 

слід звернути особливу увагу на наступні категорії дітей: 

    -     які вперше йдуть до школи – першокласників; 

- які йдуть у 5-й клас; 

- які внаслідок різних причин йдуть у цьому році до нової школи; 

- першого року навчання в ліцеях, професійно-технічних закладах, технікумах, коледжах. 

Вступ до школи вносить великі зміни в життя дитини. Режим шкільних занять вимагає набагато 

вищого, ніж в дошкільному дитинстві, рівня довільно-вольової регуляції поведінки. Цей етап 

співпадає з необхідною та важливою кризою особистісного розвитку, яка так і називається – 

«криза шести років». Однією з умов адаптації першокласника в школі виступає відношення 

соціального середовища дитини до його успіхів і невдач, де ведуча роль належить вчителеві. 

Адаптація дитини до навчання в середній школі відбувається не одразу. У 5-му класі діти 

переходять до нової системи навчання: «класний керівник – учителі-предметники», уроки 

проходять у різних кабінетах. До того ж перехід з початкової школи у середню співпадає із 

важливою віковою кризою розвитку особистості – «кризою підліткового віку». Основне 

новоутворення в психічній сфері дитини в цей період – це почуття дорослості, яке виникає 

внаслідок розгортання функціонування статевої системи. Більшість дітей переживає цю подію як 

важливий крок у своєму житті.  

Якщо під час канікул дитина мала вільний режим дня: відсипалась до 9-10 години, засинала 

пізно, не читала, не виконувала жодних завдань аж до самого першого вересня, то початок 

навчального року буде для неї важкою психологічною проблемою. Ранні підйоми, режим навчання 

в школі, домашні завдання вдома в перший тиждень вересня будуть виснажувати її нервову 

систему, ускладнювати процес сприймання вчителя, концентрацію уваги на поточному матеріалі і 

завданнях.  Психологи це називають «психофізіологічна буря», внаслідок якої учень почуває себе 

невпевнено, іноді роздратовано, небезпечно, або навпаки абсолютно апатично та відсторонено.  

Дорослі відповідальні за психологічну готовність дитини до школи в будь-якому віці. Труднощі 

процесу включення у навчальний процес дитини – це помилки тих, хто виховує дитину, а саме - 

батьків. Щоб полегшити дитині процес адаптації до навчання, важливо хоча б в останні 3-4 дні 

проявити батьківську мудрість, і спробувати тактовно (без авторитарності) домогтися виконання 

наступних заходів, які рекомендує психологічна наука: 

створюйте позитивне емоційне ставлення до школи, в яку ходить дитина, і підтримуйте високий 

статус школи і вчителя при сімейному спілкуванні; 

максимально наблизьте домашній режим до режиму школи, особливо дотримуйтесь часу 

засипання, підйому та періодів харчування;  
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 оскільки в багатьох школах є ранкова зарядка чи 

фізкультхвилинки, а рухова активність є необхідною умовою 

для нормального розвитку дитини при великій 

перевантаженості «розумовими заняттями», розпочніть її 

виконувати ще вдома, покажіть дитині власний приклад; 

якщо ви помітили негативні емоційні налаштування, ознаки 

відторгнення та ігнорування процесу підготовки до школи, 

знайдіть час для спокійної та відвертої розмови, з‘ясуйте 

причини негативних реакцій та можливих проблем, спільними 

зусиллями сплануйте їх вирішення; 

разом з дитиною на позитивному тлі пригадайте, які теми з кожного предмету вони вивчали в 

минулому році, повторіть завдання, які потрібно було виконати вдома влітку, дайте невеличкі 

завдання дитині до виконання в ранковому режимі; 

у колі сім‘ї пригадайте найвизначніші здобутки та ситуації успіху дитини в минулому 

навчальному році: найцікавіші уроки, найвищі оцінки, найкращі усні відповіді, найвдаліше 

виконані письмові завдання, найцікавіші шкільні свята, успішну участь у конкурсах, олімпіадах 

(якщо дитині згадується негативний досвід минулого навчального року – ваше завдання замінити 

кожен такий спогад як мінімум трьома ситуаціями успіху); 

розкажіть дитині про власні навчальні та інші досягнення, які у вас були саме в тому класі, в 

який вона переходить; 

подбайте про свій емоційний стан, навчіть себе не критикувати та засуджувати дитину, а 

підтримувати її та підказувати правильні вчинки, дії; 

здивуйте дитину сімейним святом (наприклад, в останню неділю канікул – 30 серпня) - це може 

бути святковий обід, пікнік на природі, приготуйте смачні корисні страви, скажіть дитині добрі 

слова про те, як ви нею пишаєтесь, за що ви її любите та вірите у її сили і можливості; 

сформулюйте їй побажання успішного навчання, приємного спілкування у школі; 

якщо ви віруючі люди, сходіть до церкви і помоліться за здоров‘я, благополуччя та успіхи 

дитини;  

для дітей молодшого шкільного віку ефективним є повторення основних правил поведінки у 

школі (на уроці, на перерві) за допомогою бесіди, сюжетно-рольової гри за участі батьків; 

підліткам можна запропонувати підготувати колаж на тему: «Моє життя у класі: цілі та 

досягнення»; 

психологічну готовність дитини до навчання у школі можна перевірити у шкільного психолога; 

порадьте дитині в складних ситуаціях звертатися за порадою до шкільного психолога. 

     Надзвичайно важливою в перші вересневі дні є роль вчителя. Перші хвилини спілкування з 

учнями можуть стати вирішальними у формуванні в них позитивного ставлення до школи, до 

навчання, до предмету, до самого вчителя. Саме в цей період вчителю важливо створити ситуацію 

безпеки і комфорту.  До найбільш вдалих педагогічних прийомів та впливів, для початку та 

успішного включення в навчальний процес, розвитку позитивної установки до навчання і бажання 

відвідувати школу психологи відносять: 

спонукальні, заохочувальні, схвальні прийоми: їх дія розрахована на вияв радості, вдячності, 

поваги, гордості, віри в свої сили, гідності та самоповаги, формування позитивної Я-концепції; 

прийом авансування, що означає надання учневі певного 

блага: висловлення позитивної думки про особистість, хоча він 

в даний момент цього ще не заслуговує; 

прийом встановлення психологічного контакту з учнями 

класу, що означає: контакт очима за допомогою погляду; на 

першому уроці звернення до кожної дитини без виключення по 

імені;  

прийом тактильного контакту, що об‘єднає весь клас – 

вчитель пропонує всім взятися за руки (найкраще замкнути 
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коло), відчути один одного та ту єдність, яка утворилася, і одним словом по колу визначити 

позитивну характеристику класної спільноти; 

прийом активного слухання, що означає дати можливість учням виговоритись, розповісти про 

свої емоції, враження, очікування, які кожен відчуває «тут і тепер» і які пов‘язані з початком 

навчального процесу. 

Вчителю в перші дні навчання доцільно активізувати в учнях притаманні їм характерологічні 

риси старанності, уважності, відповідальності. Демократичний стиль взаємодії вчителя з учнями 

найоптимальніше забезпечить успішність процесу адаптації, створить найкращі умови для легкого 

і швидкого впрацьовування дитини. 

Найважливішим інструментом впливу дорослого, в освітньому середовищі на дитину було, є і 

буде слово вчителя. В.О.Сухомлинський зазначав, що слово в руках вчителя, вихователя – такий 

же могутній засіб, як музичний інструмент в руках музиканта, як фарби в руках живописця, як 

різець і мармур у руках скульптора. Тому, шановні вчителі, подаруйте кожній дитині в перший 

навчальний день слово – слово, яке відкриє серце дитини і наповнить його любов‘ю, радістю!  

Тож із радістю до школи!!! 

Готовність до школи забезпечувала Т.Г. Середа  

За матеріалами Інтернет-ресурсів 

 

 

 

 

Цього року Ваша дитина йде до першого класу! Це велика подія у Вашій 
сім’ї!  Сердечно вітаємо  Вас і бажаємо, щоб Ваші сподівання здійснилися, 

щоб Вашій дитині було добре, затишно і цікаво в нашій школі!!! 
 

РЕКОМЕНДАЦІЇ БАТЬКАМ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ  

РІВНЯ ГОТОВНОСТІ ДИТИНИ ДО НАВЧАННЯ В ШКОЛІ 

1. Радійте Вашій дитині! 

2. Розмовляйте з дитиною спокійним голосом. Для дитини Ви – зразок мовлення, адже вона 

вчиться мови, наслідуючи, слухаючи, спостерігаючи. Ваша дитина буде говорити так, як Ви. 

Малюк успішніше засвоює мову тоді, коли дорослі слухають його, спілкуються, розмовляють. 

Виявляйте готовність слухати. Якщо роль слухача Вас втомлює, якщо Ви поспішаєте, не 

забувайте: терпіння, виявлене в дошкільний період, суттєво полегшить ваші проблеми в 

майбутньому. 

3. Щодня читайте дитині. Розучуйте скоромовки, чистомовки. 

4. Приділяйте дитині якомога більше часу. Саме в дошкільні роки закладаються основи 

впевненості в собі та успішного спілкування поза сім’єю. Від рівня раннього мовленнєвого 

розвитку залежатиме подальший процес росту дитини в школі. 

5. Не забувайте, що мова та мовлення краще розвиваються в атмосфері спокою, безпеки та 

любові. 

6. У кожної дитини свій темперамент, свої потреби, інтереси. Поважайте її неповторність. 

7. Розвивайте основні лінії дошкільного дитинства – вміння слухати, бачити, відчувати. 

8. Допомагайте дитині розвивати дрібну моторику м’язів руки, 

аби їй було легше опановувати письмо. Для цього необхідно 

вчити малюка вирізати, малювати, зафарбовувати, будувати, 

складати невеликі за розміром деталі, зображення. Навчіть 

дитину зав’язувати та розв’язувати вузлики. 

9. Забезпечуйте можливості та умови для повноцінної гри. Гра 

– це провідна діяльність дошкільника. Л.С.Виготський 

відзначав: «Чим краще дитина грається, тим краще вона 

підготовлена до навчання у школі».  

Увага! Слово має перший клас!.. 
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10. Допомагайте дитині осягнути склад числа. Немає необхідності, щоб вона механічно лічила до 

100 і більше. Нехай рахує до 10-20, але особливо важливо розуміти і знати, з яких чисел 

складається 5, а з яких – 7 тощо. Це є основою понятійного мислення, розуміння основ 

математики, а не механічного запам’ятовування. 

11. Працюйте над розвитком пам’яті малюка, його уваги, мислення. Для цього пропонується 

багато ігор, головоломок, задач у малюнках, лабіринтів тощо в різних періодичних та інших 

виданнях. 

12. Запровадьте в сім’ї єдиний режим і дотримуйтеся його виконання (обов’язково всі члени 

родини). 

13. Дитина повинна мати певне доручення і відповідати за його 

виконання. 

14. Необхідною умовою емоційно-вольового розвитку малюка є 

спільність вимог до нього з боку всіх членів родини. 

 

Я ХОЧУ ДО ШКОЛИ! 
Процес пізнання в дитини пов’язаний з емоціями.   Вона 

сприймає тільки те, що несе позитивні емоції – те, що є приємним, 

цікавим, захоплюючим, веселим і новим. Для дорослих має цінність будь-яка інформація, а для 

дитини – тільки позитивно забарвлена. Тому однією з важливих  передумов хорошої адаптації до 

школи є мотивація до навчання в ній. 

Поняття «шкільна адаптація» стало використовуватися в останні роки у зв’язку з різними 

труднощами, що виникають у дітей в процесі навчання у школі. Усі діти проходять період 

адаптації до школи, навіть ті, котрі мають попередню підготовку. Цей період триває в середньому 

від 10-18 днів до 1-3 місяців і супроводжується зростанням внутрішньої напруженості дитини, 

підвищенням рівня тривожності та зниженням самооцінки. При нормальній шкільній адаптації 

емоційне самопочуття і самооцінка стабілізуються, якщо ж процес адаптації дитини в першому 

класі чимось ускладнюється, це може спричинити деформації її особистісного розвитку. Про 

хорошу адаптацію свідчить певна продуктивність у навчальній діяльності, позитивне емоційне 

самопочуття, відсутність внутрішньої напруженості. 

Більшість дітей адаптується до школи досить швидко, вони із задоволенням відвідують заняття, 

виконують домашні завдання, підкоряються вимогам вчителя і батьків. Але є діти, які бояться 

ходити до школи, хвилюються і переживають при одній лише 

думці про школу. 

Шкільна тривожність може проявлятися у: 

–     підвищеній збудливості, напруженості, скутості;  
–     страху перед усім новим, незнайомим, незвичним; 

–     невпевненості у собі, заниженій самооцінці; 

–     очікуванні неприємностей, невдач, осуду старших; 

–     старанності, підвищеному почутті відповідальності; 

–     безініціативності, пасивності, боязкості; 

–     схильності пам’ятати більше погане, ніж хороше. 

Боязнь школи, зазвичай, розвивається поступово, спочатку проходячи приховану фазу, в якій 

дитина зовні майже не виявляє свого неприйняття шкільної ситуації. Вона лише з певною 

регулярністю скаржиться дорослим на нестерпність умов свого шкільного життя, і лише з часом 

до скарг починають приєднуватися дії, спрямовані на ухиляння від навчання. Варто пам’ятати,  що 

будь-який випадок, котрий призвів до загостреного вияву боязні школи, об’єктивно може зовсім 

не відповідати гостроті реакції, оскільки дитина реагує не так на реальні обставини, як на свої 

уявлення про них, сформовані на основі довготривалої дії негативних факторів. 

Причини, що можуть викликати шкільну тривожність і боязнь школи: 

–     надмірна тривожність батьків; 
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–     завищені вимоги до навчальних успіхів дитини; 

–     знижена самооцінка; 

–     суворість учителя; 

–     психотравмуючі фактори, пов’язані зі шкільним життям. 

Звичайно, коли ви побачили, що боязнь школи і  підвищена тривожність носять стійкий 

характер, необхідно виявити їх причини і спробувати усунути. В таких випадках варто звернутися 

за допомогою до фахівців. Дуже важливо створити умови, сприятливі для навчання дитини: це, 

зокрема, має бути спеціально обладнане місце, де б школяру ніхто не заважав вчитися. Але 

головне – це ваша підтримка і допомога дитині, що полягають у стимулюванні, заохоченні до 

самостійної діяльності,  добрій пораді, допомозі у формуванні навчальних навичок. 

Не треба забувати,  що увійшовши за поріг школи, дитина залишилася дитиною, яка любить 

гратися і  ще не дуже добре усвідомлює, що таке обов’язок. Шкільне навчання вимагає 

дотримання певних правил, розумового та емоційного напруження, ставить конкретні вимоги 

перед учнем. Тому так важливо оптимізувати психоемоційний стан дитини. В цьому батькам 

допоможуть деякі психотерапевтичні прийоми і вправи.   

Психогімнастичні вправи допомагають дитині краще 

усвідомлювати свої емоції, керувати ними, вчать розслаблятися і 

відчувати власне тіло. 

 Уявне тренування. Ситуацію, що спричинює у дитини 

тривогу, ретельно програють в усіх можливих деталях, 

складних моментах; продумують поведінку дитини в різних 

варіантах розвитку ситуації. 

 Репетиція. Дорослий програє з дитиною складну, тривожну ситуацію, детально 

відпрацьовуючи різні способи поведінки. Дуже важливо, щоб ситуація програвалася в 

спокійному, напруженому та агресивному варіантах. 

 Доведення до абсурду.  Дорослий пропонує дитині в ході розмови зображувати сильну 

тривогу, страх в абсолютно невідповідних ситуаціях. У результаті тривожність 

зменшується – дитина дивиться вже на свої переживання наче  зі  сторони. 

 Виконання ролі. Дитині пропонують обрати собі будь-який приклад для наслідування 

реальної людини, кіногероя чи літературного персонажа і намагатися діяти в “образі”. Цей 

прийом дає дитині можливість, діючи наче від імені свого героя, почуватися впевненіше, 

вільніше в складних ситуаціях. 

 Контроль голосу і жестів. Дитині розповідають, яким чином голос і жести людини 

відбивають її емоційний стан і як цю упевненість у голосі та жестах тренують перед 

дзеркалом. 

 Дихання.  Дитині пояснюють, що ритмічне дихання заспокійливо впливає на організм. 

Вправи: зробити вдих вдвічі довший, ніж видих; зробити глибокий вдих і затримати 

дихання на 20-30 секунд. 

 Приємний спогад.  Дитині пропонують у тривожній ситуації згадати ситуацію, коли вона 

відчувала абсолютний спокій. 

 Динамічна релаксація. Передбачає зняття тілесного напруження шляхом уявних 

перевтілень в образи живої та неживої природи. 

 Танець.  Покращує психологічне самопочуття через самовираження в експресивних рухах, 

усвідомлення мови власного тіла. 

Дитячий малюнок допоможе краще зрозуміти дитячі страхи. Крім того,   малювання має 

терапевтичний ефект – дитина, малюючи, починає усвідомлювати свій страх, а на малюнку з ним 

можна зробити що завгодно: замалювати, стерти тощо. Іншими словами дитина бачить можливість 

впливати на свій страх.  Малювання покращує настрій, позитивно впливає на самооцінку дитини, 

має розвивальний вплив. 

Теми дитячих малюнків: «Моя сім’я», «Я в школі», «Я вдома», «Я – який я зараз», 

«Я в майбутньому», «Що я люблю», «Мій найкращий вчинок», «Мій світ». 
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У подоланні страхів і тривожності дітей допомагають терапевтичні метафори. Терапевтична 

метафора – історія, призначена для впливу на мислення, почуття чи поведінку, в якій деяка істина 

подається в іншій, менш прямій чи впізнаній формі. Основний механізм перетворюючого впливу 

метафори базується на ідентифікації дитини з героєм у казці, який відчуває ті самі труднощі, що й 

дитина, і з успіхом долає їх. Для  того, аби казка залишила відбиток у реальному житті дитини, 

необхідно утворити місток розуміння між дитиною і подіями, про які розповідається у казці. Деякі 

діти почувають себе винними і ніяковіють через певні побоювання. Їм важко говорити про них 

відкрито. Слухати казку – зовсім інша справа. В цьому випадку дітям не читають нотацій, їх не 

звинувачують і не змушують говорити про свої труднощі.  

Крім того, терапевтичні казки дозволяють дитині відчути, що вона не є самотньою в своїх 

страхах і переживаннях, що інші діти відчувають те ж саме. Це має заспокійливий вплив, 

закріплює впевненість у собі і допомагає боротися з труднощами. 

Можливості роботи з казкою: використання казки як метафори; малювання за мотивами 

казки; обговорення поведінки і мотивів дій персонажа; програвання епізодів казки; використання 

казки як притчі (з допомогою метафори можливий варіант розв’язання ситуації). 

Таким чином, терапевтичні метафори дозволяють дітям накопичити необхідний для них досвід, 

відкривають можливості до змін і росту, розкриття здібностей. 

Казка про Страшний ліс 
Жив на світі маленький зайчик Гаврилко.  Малюк дуже боявся Страшного лісу. Там було темно 

і боязко. За кущами ховалися чудовиська, щось шепотіли жахливе. Маля лякалося кожного 

шелесту, кожного  звуку, а особливо злих тварин, що мешкали в лісі… 

Одного разу над лісом пролітала Сорока-білобока. Вона несла на хвості новину про відкриття 

лісової школи. Всі бажаючі могли б там навчатися. Зайченя дуже хотіло піти до  школи. Воно 

мріяло навчитися рахувати, а особливо – читати. Але ж до лісової школи прийдуть всі ті 

страшні лісові звірі!.. 

І засумувало зайченя: «Ніколи я не навчуся читати і рахувати». Сіло під кущиком і заплакало. 

Так гірко Гаврилко плакав, що й не помітив, як навколо нього зібралися звірята – Медвежа, 

Вовченя, Лисеня і Білочка. Вони запитали засмученого Гаврилка,  чому  він так гірко плаче. 

Гаврилко повідомив,  що дуже хоче ходити до лісової школи, але сильно боїться тих страшних 

звірів, які там  навчатимуться. 

Засміялися звірята і заспокоїли малюка: адже «страшні звірі», що ходитимуть до школи, це і є 

вони самі. 

– Хочеш, ми тебе познайомимо з нашим лісом і ти побачиш, що він не такий вже  й страшний? 

– запитали звірята Гаврилка. 

– А мені нічого там не загрожуватиме, мене ніхто не з’їсть? 

– Ні, тобі навіть буде цікаво. 

Насправді ліс виявився не таким уже й страшним, навпаки – привітним і ласкавим. Дерева, які 

ще вчора здавалися зайченяті страшними чудовиськами, були насправді ласкавими і добрими. 

Вони шелестіли, розповідаючи стародавні мудрі казки. Пташки щебетали на деревах свої бадьорі 

пісеньки.  Здавалося, що  ліс посміхався і привітно зустрічав малюків. Тут було затишно, весело, 

навколо були друзі. 

В лісовій школі дітей зустріла мудра Сова. Вона сказала: «Перший і найважливіший урок ви 

сьогодні вже отримали – ви навчилися дружити, допомагати слабшому, а тому і перемогли чари 

Страшного лісу». 

Привчаємо дитину любити ранковий підйом 
«Устати не з тієї ноги» недарма стало крилатим висловом. Як день почнеться, так він 

і триватиме. Давайте постараємося не перетворювати і свій ранок, і ранок дитини в 

джерело постійного стресу на весь день, а будемо створювати собі радісний настрій із того 

самого моменту, як сім’я починає прокидатися. 

 Як це зробити? 
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Підготовка до ранку без стресу, звичайно ж, починається звечора. Запитайте в дитини, що 

заплановано завтра в школі чи садку. Разом зберіть речі малюка, запропонуйте йому самому 

скласти їх, розташуйте їх також недалеко від виходу, в передпокої, щоб не забути вранці.  

Із вечора ж підготуємо і дитячий одяг, і взуття, адже вони можуть потребувати лагодження 

або прання! У такому випадку вже звечора ви без проблем продумаєте заміну. Запропонуйте 

дитині взяти участь у процесі: нехай малюк сам вибере, що йому хотілося б одягнути завтра, тож 

хай сам віднесе речі з шафи до ліжка або в те місце, де він буде одягатися.  

Якщо дитину будите ви, а не будильник, – не робіть це різко. Почніть будити сина чи дочку 

за п’ять хвилин до актуального часу підйому. Ласкаво покличте малюка, погладьте по голові, 

помасажуйте пальчики, вушка. Якщо дитина встає за будильником – прослідкуйте також, щоб 

мелодія дзвінка була бадьорою і не дратувала. 

Для того, щоб привчити дитину прибирати ліжко, ви, в першу чергу, повинні розвинути цю 

звичку у себе. Не обов’язково використовувати художні покривала і сотні декоративних подушок 

– досить просто збити подушку, розправити простирадла, застелити ковдру. Маленький секрет, як 

привчити дитину прибирати постіль: радьтеся з нею при виборі покривала та білизни. Веселі, 

радісні картинки улюбленого кольору на них – усе це допоможе малюкові з любов’ю ставитися до 

свого гніздечка і хотіти підтримувати його акуратним і затишним! 

Прибирання ліжка вранці – це дрібниця? Але насправді ця корисна звичка дисциплінує і 

дозволяє вже з раннього ранку відчути, що в списку справ на сьогодні присутні справи виконані: а 

це дуже важливе відчуття не тільки для дорослої людини, а й для найменшого. Акуратно ж 

прибране зранку ліжко стане також і центром тяжіння до порядку в дитячій кімнаті. Це дивно, але 

в спальні, де ночівля радує око, менше накопичується зайвих речей і вони частіше виявляються на 

своїх місцях, а не розкиданими. Перевірте! 

Не забувайте хвалити дитину за кожну вироблену «ранкову» звичку. Збір речей і підготовка 

одягу, застелене ліжко, зарядка, спокійні збори вчасно – все це дуже важливо для спокійного та 

результативного перебігу дня в цілому. Ваш приклад і ваше заохочення дуже важливі! 

 

Кілька речей, які повинні зробити батьки першокласника 1 вересня 
1. Малюк, швидше за все, буде хвилюватися і сам прокинеться вдосвіта. Прикрасьте його 

кімнату повітряними кульками, плакатом із веселим надписом. 

2. Багато хто з батьків вважає, що подарунків цього дня робити не обов’язково. Між тим 

яскравий згорток поруч із подушкою трохи розвіє дитячі хвилювання і, з іншого боку, 

підкреслить важливість події. 

3. Звичайно ж, ранець із потрібними речами ви разом з 

дитиною склали ще тиждень тому. Напередодні 1 вересня 

варто ще раз зазирнути до нього… і покласти туди якусь 

дрібничку: чи то кумедний ластик, чи незвичайний 

олівець. Дитина зрадіє, побачивши таку знахідку! 

4. На весь сьогоднішній день забороніть собі повчати 

дитину, не хмуртеся, не гнівайтеся, не обурюйтеся і не 

підвищуйте голос! 

5. Відкладіть усі справи, візьміть на роботі відгул. Коли 

малюк вперше переступить шкільний поріг, ви маєте бути 

поруч із ним! 

6.  Скажіть своєму першокласнику, який він має чудовий 

вигляд. 

7.  Зустрічаючи дитину зі школи, розпитайте її, як пройшов 

перший день. Поцікавтеся, що вона робила і обов’язково 

похваліть за те, що вона трималася впевнено (навіть, якщо вона вмудрилася щось 

загубити). 
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8. Влаштуйте святкову вечерю. З такого приводу запросіть бабусь, дідусів – їм також буде 

приємно привітати першокласника. 

9. Сподіваємося, ви не забудете сказати дитині, як сильно ви її любите. 

10. Засинаючи, дайте собі слово бути стосовно дитини й надалі такими ж спокійними та 

уважними, як сьогодні! 

Усе це дасть можливість дитині зрозуміти, що події, які відбуваються в її житті, дуже 

важливі і для батьків. Це додасть їй упевненості, налаштує на серйозну, цікаву роботу. 

       Бажаємо успіхів!                         

 

Список канцтоварів майбутнього першокласника… 
Приблизний список речей, які знадобляться майбутньому 

першокласнику  
 

1. Обкладинки для підручників 

(комплект для 1-го класу). 

2. Зошити в клітинку – 15 шт. 

3. Зошити в косу лінію – 15 шт. 

4. Папка для зошитів – 1 шт. 

5. Пенал. 

6. Лінійка дерев’яна 20 см. 

7.  Закладки в книги – 7 шт. 

8. Простий олівець ТМ – 2 шт. 

9. Гумка для стирання – 1 шт. 

10.  Ручка з синьою пастою – 2 шт. 

11.  Кольоровий папір: 2 маленьких, 1 

великий. 

12.  Кольоровий картон: 1 великий, 1 

маленький. 

13.  Пластилін на 12 кольорів – 1 шт. 

14.  Дощечка і стеки – 1 шт. 

15.  Кольорові олівці (не менше 12 

кольорів). 

16.  Клей-олівець або ПВА зі щіточкою – 

1 шт. 

17.  Фарби: акварель чи гуаш 12 кольорів 

18.  Пензлики (широкі та вузькі). 

19.  Стакан для води («непроливайка»). 

20.  Палітра. 

21.  Альбом 

для 

малювання (звичайний). 

22.  Підкладна клейонка. 

23.  Набір цифр та букв без малюнків. 

24.  Лічильні палички. 

25.  Ножиці із заокругленими кінцями. 

У портфелі кожного дня повинні бути: 

1. Підручники за розкладом, 

обов’язково обгорнуті і підписані, із 

прикріпленою закладкою. 

2. Папка із обгорнутими і підписаними 

зошитами. 

3. Пенал.  

4. Пляшечка із питною водою. 

5. Чиста хустинка. 

6. Щоденничок із домашньою адресою і 

всіма контактними номерами 

телефонів. 

У пеналі кожного дня повинні бути: 

1. Ручки з синьою пастою – 2 шт. 

2. Простий олівець – 2 шт. 

3. Гумка для стирання. 

4.  Кольорові олівці 6-8 шт. 

5.  Лінійка 1 шт. 

Спортивна форма та форма для хореографії повинні знаходитись в окремому пакеті. 

Приносити її в школу слід у дні, коли урок фізкультури чи хореографії за розкладом. 

Спортивне взуття краще мати з білою підошвою і без шипів. Для уроків хореографії: 

дівчатка: спідничка «сонцекльош» світлого кольору, біла футболка, світлі носочки, 

чешки; хлопчики: темні шорти, біла футболка, світлі носочки, чешки. 

Заздалегідь засушити рослини для аплікацій!!!                     

                                                                                                          Рубрику підготувала Т.Г. Середа 

                                                                                                        За матеріалами шкільного сайту 

 
 

 

 

 

УВАГА!!! 
Адреса шкільної сторінки в Google: 

https://plus.google.com/+School7CkUa/posts 

https://plus.google.com/+School7CkUa/posts
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1 – День інкасатора. День військово-морських сил України. 

2 - День Повітряних сил Збройних сил України (1-ша неділя серпня). День 

високомобільних десантних військ України (День ВДВ) (щорічно 2 серпня). День 

залізничника. Іллі. 

 4 - 347 р. тому - День народження шампанського пов'язаний з ім'ям економа при абатстві 

Отвільер П'єра Періньона. Отець Періньон був відповідальним за продовольчі запаси і льохи в 

абатстві. Він також захоплювався різними експериментами, що стосуються виробництва вин. 4 

серпня 1668 року отець Періньон запропонував своїм братам по абатству випробувати незвичайне 

вино зі сріблястими бульбашками і прозорою піною. Творець першого ігристого вина також 

запропонував вперше використовувати коркову пробку. 

6 - Святих Бориса і Гліба. Міжнародний день «Лікарі світу за мир». Символічність даної 

події полягає в нагадуванні всьому людству про необхідність запобігання війни на планеті. Її 

відзначають вже понад 60 років. 6 серпня 1945 року (70 р. тому) на японське місто Хіросіма була 

скинута атомна бомба. Бомбардування було організоване військами США під час Другої світової 

війни. О 08.15 ранку з 10-кілометрової висоти на японське місто Хіросіма була скинута атомна 

бомба під назвою «Малюк». Вона вибухнула на відстані 600 метрів над землею. В результаті 

постраждали 200 тисяч людей. Багато людей зазнали радіоактивного опромінення, таких 

налічувалося понад 150 тисяч. Практично всі загиблі були мирними громадянами. Багато годин 

поспіль у місті тривали пожежі. Майже 100 тисяч будинків були зруйновані. А через три дні після 

бомбардування Хіросіми такій же атаці піддали й інше місто цієї країни - Нагасакі. 

8 — День військ зв'язку України.  

9 – День будівельника відзначається в другу неділю серпня. Історія цього свята нараховує вже 

більше 50 років. День працівників ветеринарної медицини. 

9 — Міжнародний день корінних народів світу.  

12 – Міжнародний день молоді. 12 серпня 1981 (34 р. тому): до того, як компанія IBM 

випустила перший персональний комп'ютер, користування цією машиною було дуже дорогим. 

Все змінилося 1981 року. Вартість першого ПК становила 1 565 доларів. Цей комп'ютер був 

досить примітивним, але при цьому не займав багато місця в кімнаті, як звичні тоді комп'ютерні 

машини. Компанія IBM випустила перший персональний комп'ютер із процесором Intel 8088. Його 

тактова частота досягала 4,77 мегагерца, а оперативна пам'ять не перевищувала 64 кілобайт. Крім 

того, він не був оснащений вінчестером і дисководом. А в 2000 році були опубліковані дані про те, 

що ПК купили, з моменту їх появи, 140 мільйонів осіб.  

13 – щорічно відзначають Всесвітній день шульги. Міжнародне співтовариство давно визнало 

ліворуких унікальними людьми з самобутніми талантами. Згідно зі статистикою, це свято повинні 

відзначати майже 10% всього населення планети. Найвідомішими лівшами є Юлій Цезар, Марк 

Твен, Мікеланджело, Олександр Македонський, Мерилін Монро, Леонардо да Вінчі, Бетховен, 

Пол Маккартні, Сергій Рахманінов, Рінго Старр, Наполеон Бонапарт, Роберт де Ніро. 

14 – Винесення чесних древ Животворчого Хреста Господнього (Маковія, Медовий Спас). 

15 – День археолога України (щорічно). 

19 – щорічно свято Преображення Господнє (Спас). День пасічника України — 

відзначається 19 серпня щорічно. Це своєрідне свято-ярмарок. Зазвичай організовуються 

виставки-ярмарки бджільництва, де також виступають творчі колективи. Найприємнішим 

моментом святкування є, звичайно ж, дегустація меду. Україна вважається найбільшим 

виробником меду в світі. Вона виробляє сьому частину всього світового запасу цих корисних 

ласощів. Всесвітній день гуманітарної допомоги. 

23 – День Державного Прапора України. Міжнародний день пам'яті жертв работоргівлі та 

її ліквідації. Саме 23 серпня 1791 року відбулося повстання рабів Гаїті та Сан-Домінго. Ця подія 

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ 

http://beyond.ua/?date=02-08-2015
http://beyond.ua/?date=12-08-2015


 

  15  
 

стала початком тривалої боротьби за ліквідацію рабства в світі. 76 років тому 23 серпня 1939 

року був підписаний пакт Молотова-Ріббентропа. Так прийнято називати горезвісну радянсько-

німецьку угоду про ненапад. Цей договір здебільшого відомий через свій секретний додаток, який 

підписали Молотов і Ріббентроп, представляючи інтереси СРСР і гітлерівської Німеччини. 

24  — День незалежності України.  

24 серпня 79 року над сплячим вулканом Везувій піднялася чорна димова хмара. У результаті 

виверження вулкана Везувію були знищені міста Помпеї і Геркуланум. За історичними 

даними, в результаті виверження Везувію загинуло 20 тисяч жителів Помпей.  

24 серпня 1853 (162 р. тому) можна по праву вважати Днем народження чіпсів. Саме цього 

дня в 1853 році Джордж Крам, який працював шеф-кухарем у ресторані готелю Moon's Lake 

Lodge, приготував картопляні чіпси. Місцем народження цієї страви є містечко Саратога-Спрінгс в 

штаті Нью-Йорк. Створення чіпсів сталося випадково. Один із відвідувачів ресторану відмовився 

їсти подану йому смажену картоплю, оскільки, за його словами, шматочки були занадто товсто 

нарізані. Розлючений кухар Крам подрібнив картоплю в кружечки завтовшки з паперовий лист, 

присипав їх сіллю і обсмажив в олії. На подив самого шеф-кухаря клієнт просто не зміг приховати 

захоплення від цієї страви. Оцінивши винахід свого кухаря, ресторан включив чіпси в меню під 

назвою Saratoga Chips, що в перекладі означає «саратогські лусочки». Це був тріумфальний 

винахід кулінарії. 

28 – Успіння Пресвятої Богородиці. День міста Тернопіль. 

29 – в останню суботу серпня відзначається День авіації України. Третій Спас. День 

далекобійника. 130 р. тому: до того, як був запатентований перший мотоцикл, інженер Готліб 

Даймлер зайнявся створенням двигуна внутрішнього згоряння. Через 10 років він заснував фірму і 

до 1885 року повністю випробував створений двигун. Щоб використовувати його за 

призначенням, Даймлер зайнявся пошуком відповідного транспорту. Його вибір зупинився на 

звичайному велосипеді, до якого він і прикріпив двигун. Так, 29 серпня 1885 року був 

запатентований перший мотоцикл. Його першою назвою був «візок для верхової їзди з двигуном, 

що використовує гас». Вперше свій винахід Готліб Даймлер офіційно продемонстрував 

оточуючим в листопаді 1885 року.  

66 р. тому: перш ніж в СРСР відбулося випробування першої атомної бомби, в грудні 1946 

року був запущений експериментальний варіант атомного реактора. Для його роботи було 

використано 45 тонн урану. Щоб привести в дію промисловий реактор, вченим знадобилося ще 

150 тонн урану — для забезпечення видобутку плутонію. Розробки і тестування реакторів 

проводилися до 1948 року. А 29 серпня 1949 року в СРСР відбулося випробування першої атомної 

бомби. Випробування пройшли на Семипалатинському полігоні під керівництвом Лаврентія Берії 

та Ігоря Курчатова. Багато учасників цієї події в результаті отримали високі державні нагороди. 

30 – День шахтаря України (остання неділя серпня). 

     31 – День блогу. 80 років тому: початок «стахановського руху». У цей день донбаський 

шахтар на ім'я Олексій Стаханов в 14 разів перевищив норму вуглевидобутку за одну зміну. Його 

трудовий подвиг став початком «стахановського руху». У грудні 1935 року на пленумі ЦК ВКП 

(б) було прийнято рішення перетворити «стаханівський рух» у масове явище. Так стали називати 

соціалістичне змагання, яке відразу ж охопило всю країну.  

18 років тому, в 1997 році в автомобільній катастрофі загинула 

принцеса Уельська Діана. Діана була першою дружиною принца 

Уельського Чарльза, який є спадкоємцем британського престолу. Вона 

вважалася однією з найпопулярніших жінок у світі. За деякими даними, 

вона була жінкою, яку найбільше фотографували; активно займалася 

благодійністю, відвідувала країни третього світу, їздила в різні лікарні та 

надавала допомогу стражденним людям. Також Діана була захисницею 

тварин, виступала проти виробництва протипіхотних мін, брала участь в 

роботі організацій по боротьбі зі СНІДом.                               Сторінку підготувала Т.Г. Середа 

http://beyond.ua/?date=24-08-2015
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2 серпня східні та південні слов'яни відзначають Свято Іллі 

(Іллів день).  

Пророк Ілля в церковній традиції зображений на колісниці, 

запряженій чотирма кіньми, з якої пускає грім і блискавку. Вся 

справа в тому, що пророка Іллю вважали посередником між небом і 

землею, він міг припиняти засуху і викликати дощ, що сприяло 

хорошому врожаю. Ілля є покровителем хліборобів – після Свята Іллі 

2 серпня починається посів озимої пшениці та жита. Тому селяни з 

нетерпінням чекали цього свята і казали: «На Іллі новий хліб на 

столі». Бо селяни вже починали випікати хліб з нового врожаю. 

Цей святий – один із найбільш великих пророків Старого 

Заповіту. Він народився в Палестині за дев'ять століть до народження 

Ісуса Христа. Ще змолоду присвятив себе служінню Богові, навіть 

оселився серед пустелі та вів аскетичне життя в пості та молитвах. За 

церковними переказами, пророк Ілля за свою завзяту службу во славу Господа був живим узятий 

на небо – відправився туди у вогненній колісниці. 

Святий Ілля – наступник Перуна. Цей образ у народній уяві пов'язується з багатьма 

легендами й міфами. 

А ось одна з народних легенд. Колись дуже давно чорти перестали Богові коритися. Бог 

розгнівався й наказав святому Іллі прогнати нечисть із неба. Ілля сумлінно поставився до 

виконання наказу – він і досі ганяється за чортами по небу, а підтвердження тому – блискавки та 

грім, що він у нечисту силу пускає. 

Від цього дня в Україні бувають так звані «горобині ночі» – нічні грози з блискавками та 

громом. Коли йде гроза, люди намагаються не підпускати до 

себе собак і котів, бо в цих тваринах, за народними 

забобонами, нечиста сила може від Іллі сховатися. 

Вважалося, що пожежа від грому – то Божа кара. 

Застерегтися од неї можна лише страсною (посвяченою в 

чистий четвер) свічкою, запаливши її перед іконою. 

Вважалося, що це вбереже оселю від грому. А якщо вже 

блискавка запалить дім, то за старих часів люди навіть не 

намагалися цю пожежу гасити, оскільки вона начебто самим 

Богом запалена, а значить, простій людині й годі її загасити.  

Наші пращури вважали, що після Свята Іллі не можна 

купатися – вода ставала непридатною нібито тому, що, катаючись небом, один з коней Іллі губить 

підкову, яка охолоджувала річки і моря. Також після цього у водоймах нібито з'являлася всяка 

нечисть. 2 серпня намагалися не працювати, навіть не ходили на полювання, боячись гніву Іллі, 

котрий може того, хто його не святкує, вдарити блискавкою. 

 

Народні прикмети і приказки 
На Іллю до обіду – літо, після обіду осінь. 

З Іллєва дня ніч довга і вода холодна. 

До Іллєва дня мужик купається, а з Іллєва дня з рікою прощається. 

Глухий грім на Іллю – до тихого дощу, грім гучний – до зливи. Грім безперервний – буде град. 

Грім гримить довго і не різко – до негоди, якщо ж уривчасто і нетривало – буде ясно. 

                                                                                                  Сторінку підготувала Н.А. Пожарська 

2 серпня - Іллі 
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14 серпня за новим стилем в народі святкують свято Маковія, яке 

в церковному календарі називається днем семи мучеників Маковеїв, 

їхньої матері Соломонії та вчителя Єлеазара, які прийняли мученицьку 

смерть за християнську віру в 166 році до н.е. від сирійського царя 

Антіоха Епіфана. 

З цього дня розпочинається «спасівка» — піст, який триває два 

тижні. В цей день у церквах святять воду, квіти і мак.  

У православній традиції Маккавеї уособлюють символ 

непорушності в дотриманні християнських заповідей. У православній церкві день пам'яті Семи 

святих мучеників Маккавеїв співпадає з Першим Спасом і в народі називається Медовий Спас, 

Маковий Спас або Мокрий Спас. 

Вважається, що назва свята Маковія утворилася шляхом накладення імені Маккавея і 

співзвучної із ним рослини маку, який дозріває у цей час. На святкових столах обов'язкові страви, 

приготовані з медом і маком. 

На Маковія кожний мав букет квітів, в якому обов’язково присутні великі достиглі голівки 

маку. Такий букет називається «маковійчик» або «маковейка» і в ньому можуть бути і 

чорнобривці, і жоржини, і айстри, і гвоздики, і барвінок, а також різні трави (які в народі 

називають зіллям, зіллячком): васильки, м’ята, чебрець, любисток, петрові батоги, полин, деревій, 

будяк-пристрітник. 

На Черкащині колись вважали, що на Маковія треба обов’язково посвятити квіти, бо «від 

цього квітне господарство». Святити несли також вінок із квітів і колосків, посередині якого 

ставили свічечку. 

Після освячення маковійчика кладуть за образами, і він зберігатиметься там аж до весни, а 

деякими травами і маком будуть користуватися за необхідності, адже «освячене зело до всякої 

слабості здібне». Весною мак розсівають по городу, а сухі квіти на Благовіщення дівчата 

вплітають до своїх кіс – «щоб не випало з голови волосся». 

Сакральний статус маку в українців був доволі високим. Ним обсипали корів і господу «від 

усього лихого». На Черкащині маком обсипали «всяку новопримножену тварину», приказуючи: 

«Щоб було в господарстві стільки тварин, як у маківці зернин».  

Цікаво, що навіть зараз дехто з міських жителів зберіг цю народну традицію ставлення до 

маку як до оберегу. Наприклад, посипають маком біля порогу квартири, де народилася дитина, 

щоб її не наврочала якась людина, що прийде провідати породіллю.  

Окрім звичайного городнього маку, дівки-чарівниці на Маковія 

святили мак-видюк (самосійний мак), що вживався як засіб проти чар від 

відьом, а також проти упирів і так званих «ходячих покійників». Таким 

маком треба було обсипати навкруги себе або обсипати дім – зробити 

магічне коло з маку – тоді всі вроки і хитрощі відьми пропадуть 

безслідно. За народними уявленнями, відьма або упир не могли заподіяти 

людині шкоди, аж поки не визбирають весь мак до зернини. Вважалося, 

що відьми дуже боялися такого маку, особливо з першої маківки, яку 

вони намагалися вирвати на чужому городі.  

На Маковія святили також свіжовикачаний мед у стільниках, щедро пригощаючись ним. 

Ритуальною їжею в цей день були «шулики» - печені коржі, які ламають на дрібні шматочки в 

макітру і заливають медовою ситою та розтертим маком. Ця їжа досить смачна, особливо її 

люблять діти. Готували також пироги, вареники, пампушки з маком, різноманітні медяники та 

маківники. 

14 серпня – Маковія (Перший Спас)  
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На Маковія обов'язково святиться вода в річках, озерах, колодязях та інших водоймах. Вона 

вважається цілющою і цінується не менше за Стрітенську воду. У такій воді купалися самі й 

купали худобу, щоб вигнати хворі і очиститися від пристріту. 

Серед українців свято Маковія – одне з найпоетичніших і найшанованіших. У 

дохристиянські часи цього дня вшановували Богів Спасів і освячували квіти, городину та криниці. 

Зрештою, прийнявши християнізовану назву, люди зберегли давні традиції і дотримуються їх до 

сьогодні.                                                                                        Матеріали збирала Н.А. Пожарська 
 

 

19 серпня за новим стилем давнє народне свято – Другий Спас або 

Яблучний Спас. В церковному календарі це свято отримало назву 

Преображення Господнього (а в народному календарі - з проводами літа). В 

цей день святять груші, яблука, мед і обжинкові вінки або жмут колосся 

жита й пшениці. Багато свят мають свою легенду, не виняток і Яблучний 

спас. Історія свята припадає на час, коли Христос готував своїх учнів до 

майбутніх подій. Існує легенда, що Месія зійшов зі своїми найближчими 

учнями Іваном, Петром та Яковом на гору Фавор для традиційної молитви. 

Втомлені апостоли заснули і не застали моменту, коли почалося 

Преображення Господнє. Вони прокинулися від сяйва - незвичайного світла, 

яке вивчав Христос. Близько вчителя апостоли помітили Іллю і Моїсея, які розмовляли з ним про 

похід в Єрусалим для здійснення подвигу спокути. Несподівано на гору опустився туман і 

апостоли почули голос Господа: «Той син мій вибраний, у якому моє благовоління». Учні 

злякалися, впали ниць і лежали так, поки Ісус не доторкнувся до них. Святий звернувся до них з 

проханням не розповідати про події, поки не здійсниться кара. Таким чином, учні стали першими 

людьми, хто усвідомив, що Ісус - Син Божий. Це і є приводом до святкування Яблучного спаса. 

Перед Яблучним Спасом селяни косили траву-отаву, завершували викопувати цибулю та 

часник, бо 17 серпня - Явдоха-сіногнійка, яка нагадувала, що залишені в грунті цибуля та часник 

можуть вимокнути. Треба було зібрати й малину, бо вона втрачає смак.  

І якщо «з Першого Спасу — холодні роси», то з Другого Спасу в середній смузі України 

вже можуть починатися приморозки, а тому й кажуть: «Прийшов Спас, держи рукавиці про 

запас!» Якщо на Спаса сухий день, то це – передвістя сухої осені, мокрий - мокрої, а ясний - 

суворої зими. 

За давньою традицією, у цей день святять яблука, груші, 

щільники з медом. До Спаса не їли фруктів, особливо жінки, в яких 

померли діти, й дівчата, що залишилися без матерів. Казали, що коли 

така жінка з’їсть неосвячене яблуко, то її дитині на тому світі ніхто 

не викаже ласки. 

Повернувшись із церкви, господар з освяченою свічкою 

обходив пасіку й запрошував родину до столу. Спочатку їли яблука 

та мед, запиваючи виноградним або яблучним вином, а потім 

переходили до інших страв. До настання урочистостей заборонено їсти плоди нового врожаю. 

Коли починається Яблучний спас, потрібно обов'язково з'їсти яблука та інші фрукти, висвітлені 

під час літургії. Також яблуками рекомендується пригощати родичів, знайомих, друзів, старців та 

сиріт.  

На Спаса поминали померлих родичів. Це давня українська народна традиція – відголосок 

прадавнього культу предків. За народною міфологією, це третій виступ мерців на світ у весняно-

літньому сезоні: вони з’являються на Страсний Четвер, на Зелені Свята і на Спаса. 

19 серпня – Яблучний Спас 
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Оскільки Яблучний Спас збігається з Успенським постом, забороняється вживати м'ясо, 

масло і молоко. Проте дозволені продукти легко можна замінити грибами, ягодами, фруктами і 

овочами. До речі, за два тижні Успенського посту тільки 19 серпня можна з'їсти рибу, не боячись 

порушувати правила утримання. На Яблучний Спас же рекомендується готувати джеми, варення, 

яблучні пироги і пиріжки, різні десерти. 

Крім яблучних страв, Яблучний спас має ще безліч прикмет, які мають звичай збуватися. 

До основних ознак належать такі… 

 Якщо з'їсти яблуко в день Спаса і загадати при цьому бажання, то воно обов'язково 

здійсниться. Якщо на Спаса на вас 2 рази муха сяде, то це добрий знак - вас чекає удача. Погода в 

Яблучний спас буде ідентична погоді січня. Якщо вдень іде дощ, то і взимку буде багато опадів. 

Якщо на Спаса сухо, то осінь настане така ж.  Якщо ви будете відзначати цей Спас, то, крім 

частувань, не забувайте про вечірні прогулянки. Рушайте в парк, щоб провести тепле літо і 

зустріти осінь. Спостерігаючи за заходом сонця, подякуйте природі за її щедрість і дари та 

попросіть, щоб усі інші місяці були щедрими і благодатними. 

                                                                                              Матеріали знайшла Н.А. Пожарська 
 

 

 
Горіховий Спас хліба припас…  

   29 серпня православні віруючі відзначають свято Спаса 

Нерукотворного. За євангельським переказом, Спаситель витер 

обличчя рушником, і на тканині залишилося відображення його 

Божественного лику. Народна назва свята - Третій Спас, він 

завершує цикл трьох Спасів. 

   Горіховим третій Спас називають тому, що до цього дня 

дозрівають горіхи. Вважається, що з цього дня можна і потрібно 

їсти горіхи. 

    Третій Спас у давнину називали ще "хлібним", тому що напередодні (28 серпня) відзначається 

Успіння Пресвятої Богородиці, з яким зв'язується закінчення жнив хлібів. У цей день прийнято 

пекти пироги і хліб з борошна нового врожаю. На Горіхового Спаса закінчується Успенський 

піст. Незважаючи на суворість посту, Успенський піст вважається на Русі найприємнішим та 

легким через велику кількість достиглих фруктів і овочів. У народі навіть склалася приказка: 

"Петрівка - голодування, Спасівка - Лакомка". На Горіховий Спас в багатьох містах раніше 

влаштовували ярмарки, тому ще одна його назва – «Спас на полотні» або полотняний Спас. 

Вважалося, що торгівля в цей день буде особливо сприятливою. 

   За старих часів говорили: "Ластівки відлітають у три рази, у три 

Спаса". На третій Спас - останній відліт ластівок. Також існувала 

прикмета: "Якщо журавель відлетить до третього Спасу, то на 

Покрову буде морозно". 

       На Третій Спас (Горіховий Спас) зазвичай освячували нові 

колодязі. На Горіховий Спас із ліщини заготовляли віники для лазні. 

Вважалося, що за їх допомогою зцілювалися від найважчих хвороб. 

І сушити такі віники потрібно було подалі від віників із гілок інших 

дерев. На Горіховий Спас, попри те, що календар показував літо, 

фактично наступала осінь, ставало холодно.  

   У народі говорили: «Післяуспіння прийшло - сонце на осінь 

пішло»...  

                                                                                                       Сторінку підготувала Т.Г. Середа 

29 серпня – Горіховий Спас 
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23 серпня в Україні відзначається День Державного Прапора.  

   Державний прапор є символом суверенітету України. Прапор 

виник дуже давно, ще за язичницьких часів. В українців прапор 

дуже шанували: обов’язково захищали під час бою, наче живу 

людину; честь нести прапор доручалася тільки найдостойнішим 

воякам тощо. 

   Державний прапор є втіленням національної єдності, честі та 

гідності, традицій  державотворення, історії та сьогодення. Після 

проголошення незалежності держави прапором України називають полотно з двох рівновеликих 

частин синього і жовтого кольору. При цьому співвідношення ширини полотна до його довжини 

— 2:3. Такі стандарти закріплені конституційно. 

В новітній історії вперше такий прапор було піднято над будівлею Верховної Ради України 24 

серпня 1991 року. Саме в цей день був проголошений акт про незалежність країни. Під прапором 

українці йшли до проголошення самостійної України, до перемоги.   Саме тому, на мою думку, 

його і відзначають в переддень Дня Незалежності . 

    Історія українського прапора. Найдавніші українські прапори мали трикутно-клинову форму. 

Так за часів Київської Русі найпоширенішим був червоний прапор з тризубом. А вже пізніше на 

українських прапорах почали з’являтися синій та жовтий кольори: приміром, у 1848 році вони 

були зображені на прапорі Галицько-Волинського князівства. 

   У 1917-1921 роках, під час української революції, синьо-жовте полотнище було державним 

прапором Української Народної Республіки та Української Держави, очолюваної 

Скоропадським. 

   Синьо-жовтий прапор ХХ століття був символом українського національного опору проти 

комуністично-рядянської окупації. А коли розпався СРСР, український двоколор (прапор з двох 

кольорів) почали використовувати як державний стяг незалежної України. Офіційно синьо-жовте 

полотнище стало прапором України 18 вересня 1991 року, за рішенням Президії Верховної 

Ради України. 

   Багато людей та історичних подій ставало на заваді затвердження українського прапору як 

національного символу України. Проте, через багато років, у 2004-му, справедливість відновилась, 

й українці, після складного шляху визнання незалежності своєї країни, почали святкувати День 

державного прапора України на загальнодержавному рівні. 

   Кольори. Державний прапор нашої Батьківщини має синьо-жовту барву. Ці кольори не 

випадкові. Тисячоліттями наші предки вважали їх священними. Синій колір – це колір води, без 

якої не було б життя, не дозрів би хліб, це колір ясного, чистого неба. Жовтий колір – це колір 

вогню, жовтогарячого сонця, без лагідних променів якого немає життя на землі; це колір 

пшеничної ниви, хліба, зерна. Це символ достатку українського народу. 

   Святкування. На честь свята відбувається здійснення 

комплексу урочистих заходів, зокрема проведення щороку 23 

серпня о 9 годині офіційної церемонії підняття Державного 

Прапора України в містах Києві та Севастополі, обласних та 

районних центрах, інших населених пунктах України, за участю 

діячів науки та культури, представників міжнародних, 

громадських, релігійних організацій, політичних партій. Звичайні 

громадяни України та діаспора, підприємства, державні установи 

та організації вивішують Державний Прапор України. 

   На мою думку, актуальним це свято залишається і нині. У зв’язку із сучасними подіями наші 

земляки стали більше уваги звертати на державну символіку. Бути українцем – це круто!  

                                                                                                                         Стаття Даші Дерези 

23 серпня – День прапора 
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День незалежності України… Це свято 

передає дух патріотизму та гордості за свою 

націю, яка, пройшовши серйозні випробування, 

створила свою незалежну державу. Поступово 

країна стала частиною європейської спільноти й 

рівноправним членом міжнародних організацій. 

Прийнято вважати, що історія України 

розпочалася за часів Київської держави, 

заснованої в 9 столітті. Протягом декількох 

сторіч Княжа Русь була могутньою державою, однак у кінцевому підсумку вона розпалася на 

князівства. 

Наступним етапом становлення України було утворення Козацько-Гетьманської держави, яка 

проіснувала трохи більше одного століття. Потім про українську державність замовкли до 20 

століття. Лише національний рух 1917 року, який активізувався під час Жовтневої революції, 

привів до створення УНР (Української Народної Республіки) та ЗУНР (Західно-Української 

народної республіки).  
Довгий шлях до власної незалежності народ України пройшов і через радянський період. Після 

нетривалої україно-більшовицької війни, в ході якої 

УНР виявилася окупованою Німеччиною, в березні 

1919 року відбувся Всеукраїнський З'їзд Рад, який 

прийняв конституцію Української Радянської 

Соціалістичної Республіки. Внаслідок  цього Україна 

знову опинилася в ярмі Московії. 

Справжню незалежність Україна отримала 24 

серпня 1991 року — після розпаду СРСР. 

Сьогодні питання незалежності неньки України 

знову постає надзвичайно гостро! Наше покоління чуло про війну, бачило безліч фільмів, 

вшановувало мужніх дідусів і прадідів, співчувало жіноцтву, однак серйозно ніколи не могло 

навіть на мить уявити, що це страхіття повториться сьогодні, в начебто спокійний демократичний 

час. Наші кордони знову порушено! Нашу мову намагаються стоптати, нашу історію 

перекручують… Нас хочуть знищити і фізично, і морально! 

Та я щиро переконана: правда і 

справедливість переможуть! Господь почує 

молитви матерів і жінок, побачить сльози 

дітей… Ми вистоїмо! Ми переможемо! 

Український народ не знищити! Українську 

націю не перемогти! Українську 

незалежність не зруйнувати! Слава Україні!   

                                                                           

Статтю готували Руслана Олійник і  

                                                Т.Г. Середа 

 

 

 

  

 

 

24 серпня – День незалежності України 
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Говоримо українською правильно!!!                  
Ми всі часом помиляємося, мимоволі вживаємо кальки з російської мови чи 

неправильно наголошуємо слова. І не дивно! Ще Вольтер у свій час сказав: 

"Чужу мову можна вивчити за шість років, а свою треба вчити все життя". 

Деякі помилки трапляються надто часто. 

Пропонуємо звернути на них увагу та 

намагатися їх уникати. 

1. "Нажаль".  

Коли знову сумніватиметеся, писати разом чи окремо ці 

два слова, згадайте, що між ними можна вжити ще одне 

слово: "на превеликий жаль". Таким чином, можливо, Вам 

легше буде запам'ятати, що ми 

їх завжди пишемо окремо! 

2. "Будь-ласка".  

Це теж два слова, вони 

пишуться окремо і без 

дефіса. 

3. "Згідно інструкції", 

"відповідно з", "у 

відповідності з ...", 

"згідно до..." – це все 

помилкові конструкції. 

Українською 

правильно 

буде: відповідно 

до і згідно з. 

4. "На протязі року" –

 калька з російської мови. 

5. "Заключається". В 

українській мові такого слова взагалі немає, 

тому контракти укладають (заключають), проблеми 

полягають (заключаються), когось 

обіймають(заключають в обійми)... 

6. Їх чи 

їхнього? На жаль, 

під впливом російської 

мови все 

частіше їх вживається не 

у властивому значенні. 

Насправді, їхній – це 

присвійний займенник 

(відповідає на питання 

"чий?"), а їх – це форма 

родового і знахідного 

ГОВОРИМО УКРАЇНСЬКОЮ! 

http://www.uamodna.com/articles/kuljtura-movy-ukrayinsjki-frazeologizmy-vidpovidnyky-bez-slova-vyd-http-l-ponomarcom/
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відмінка від особового займенника вони (відповідає на питання "кого?", "чого?", "що?"). 

7. "Приймати учаcть". Приймати – це взагалі одне з тих слів, які у нас дуже часто вживають 

неправильно. Зокрема, треба говорити: брати до уваги, брати до серця, брати до відома, а у нас 

багато людей вживають у цих словосполученнях слово приймати.  

А які Вам помилки трапляються найчастіше? 

 

P. S. До речі, помилки трапляються, а не зустрічаються, як дехто вважає! :) 

 

Як правильно: бігборд чи білборд? 
     Щодо слів білборд і бігборд нерідко 

виникають суперечки, у яких прихильники 

того чи того написання слова звинувачують 

інших у незнанні мови. Найпростіший вихід 

із ситуації – використати термін рекламний 

щит і в такий спосіб уникнути проблеми. 

І все ж таки: як правильно? 

   Слова білборд і бігборд прийшли в 

українську мову з англійської, тому 

відповідь шукатимемо саме у цій мові. 

   Billing board, від якого виникло 

слово billboard, складається зі 

слів “оголошувати в афішах” (billing) і 

“дошка” (board). Тобто billboard – це дошка 

оголошень; велика конструкція для 

зовнішньої реклами, відома у США з 1893 

року. До речі, у Великобританії на позначення рекламних щитів використовують 

слово hoarding (буквально: “збирання”, “накопичення”). 

   Звідки ж тоді узялося слово “bigboard“? У буквальному перекладі це “велика дошка”, що, між 

іншим, непогано характеризує рекламні щити, які саме такими дошками є. Як виявилося, існує 

міжнародна компанія BigBoard Group, яка займається продажем площ для зовнішньої реклами. З 

огляду на те, що в англійській термінології реклами слова bigboard немає, варто говорити про 

такий цікавий процес, як перетворення власної назви на назву загальну. Так було з багатьма 

виробами, які отримали назви за назвами товарних знаків чи фірм, що їх випускали: “ксерокс” (від 

назви фірми-виробника Xerox), “унітаз” (від назви фірми-постачальника Unitas), “диктофон” (від 

назви компанії Dictaphone), “памперс” (від назви торгової марки Pampers фірми Procter&Gamble), 

“одеколон” (з французької буквально: “вода з Кельну”, eau de Cologne), “скотч” (від назви 

товарного знаку Scotch tape, буквально: “шотландська стрічка), “джакузі” (від прізвища 

італійця Jacuzzi- засновника і власника однойменної північноамериканської фірми), “фен” (від 

назви німецької фірми-виробника Foen), “кеди” (від назви американської взуттєвої фірми Keds), 

“сіті-лайт” (від назви компанії CityLight, яка виробляє рекламні щити з підсвіткою). 

    Висновок: і слово білборд, і слово бігборд – правильні, можна без застережень використати те, 

яке більше до вподоби. Словосполученння рекламний щит нічим не гірше, хіба трохи довше. Або 

ж можна придумати питомий український аналог для цього терміна, якщо є час і натхнення…))) 

                                                                                           Сторінку підготувала Т.Г. Середа 
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РЕКОМЕНДАЦІЇ НАСЕЛЕННЮ ЩОДО ЗБЕРЕЖЕННЯ 

ЗДОРОВ’Я 

 В УМОВАХ СПЕКИ 

      З метою попередження виникнення небезпечних для 

здоров’я та життя людини наслідків впливу високої температури 

повітря, пропонуємо дотримуватися таких рекомендацій: 

1. На період спеки припинити проведення масових заходів для дітей. 

2. Людям з підвищеною чутливістю до спеки залишатися у прохолодних або кондиційованих 

приміщеннях, коли сонце перебуває у своїй найактивнішій фазі (12:00-16:00). 

3. При використанні у приміщеннях вентиляторів та кондиціонерів уникати протягів та 

переохолодження. 

4. У житлових та службових приміщеннях проводити щоденно вологе прибирання. 

5. Пити збільшену кількість води, уникати вживання алкоголю. Для компенсації втрат рідини та 

мікроелементів рекомендується вживати: підсолену та мінеральну лужну воду, молочнокислі 

напої, соки, несолодкі відвари ягід та фруктів, зелений чай. Вживання газованих напоїв – 

обмежити. 

6. Вживати їжу, що легко засвоюється, з багатим вмістом вітамінів та мінеральних речовин, 

надавати перевагу овочам та фруктам. 

7. За можливості, обмежити фізичні навантаження, особливо під відкритим сонцем та в години 

найбільшої спеки. 

8. Обирати одяг з легких та натуральних матеріалів, носити головні убори, а також уникати 

тісного одягу. 

БЕЗПЕЧНИЙ ВІДПОЧИНОК НА ВОДІ 

1.Купатися тільки у спеціально обладнаних місцях, у світлу годину доби, у спокійну безвітряну 

погоду, при температурі води не нижче + 18°, а повітря + 24°. 

2. Заходити у воду повільно, не більше, ніж на 15 хвилин і не раніше ніж через 1,5-2 години після 

прийняття їжі. 

3. Краще купатися не поодинці, у добре перевірених місцях, де хороше дно, прозора вода, немає 

крутих берегів, сильної течії. 

4. На воді не слід бешкетувати та перевтомлювати себе. 

5. При катанні на човнах забороняється: сидіти на бортах, розгойдувати та переходити по ньому, 

стрибати у воду і купатися з човна, самостійно користуватись човном дітям та перевантажувати 

його понад установлену місткість пасажирів. 

6. При купанні дітей: дорослі, батьки чи педагоги повинні самі добре плавати, допускати до 

плавання групи не більше 10 чоловік після огляду та дозволу лікаря і в його присутності. Дорослі 

першими заходять у воду і останніми виходять, постійно спостерігаючи за тими, хто купається. 

Черкаський Гідрометцентр 
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