
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОРИГІНАЛ 
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Останній номер 

у році! 

Більше сторінок!!! 
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МУСІЄНКО АНАСТАСІЯ, 
учениця 6-Б класу 

ЦЮПА БОГДАН, 
учень 10-М класу 

 

 

Щирі зимові вітання 

Резніченко Любов Олексіївні – 15.12 

Третяковій Людмилі Оксентіївні – 26.12 
 

Хай здоров'я, радість і достаток,  

Сипляться немов вишневий цвіт.  

Хай малює доля з буднів свято  

І дарує Вам багато літ! 

СОНЯЧНІ ВІТАННЯ 

Зимовий привіт найкращим читачам! 
    Із першими тендітними сніжинками поспішає до нас Зимонька-Зима… Непередбачувано? 
Ні! Очікувано? Мабуть… Тож одягаємося тепліше, запасаємося гарним настроєм і починаємо 
готуватися до казкових, магічних свят! Андрія, Катерини, Миколая… І це ж тільки початок!!! 
Адже на порозі вже й Новий рік!  
Тож, смакуючи гарячим чаєм, готуємо новорічні прикраси, пишемо листи Святому Миколаю 
і мріємо про чудо! Для кожного воно своє… 
А поміж того святкуємо ювілей шкільної вокальної студії  «Злагода», підсумовуємо 
листопадові перемоги й події, вітаємо прийдешніх іменинників, прозаїчно, але актуально 
«проходимо» лікбез із техніки безпеки перед новорічними святами… 
А оскільки цей номер є останнім у 2015 році, ми починаємо нанизувати намисто історії 
найвизначнішими подіями року, що минає. Про них напишемо вже у новорічному 
«ОРИГІНАЛІ»! 
Рік 2015 був складним, але насиченим і цікавим! Ми перемагали і вчилися жити в 
екстремальних умовах, ми співпереживали і допомагали, сміялися і потай витирали 
сльозу… Ми ПРОЖИЛИ цей рік зі справжніми щирими почуттями! І нехай не все 
заплановане вдалося здійснити, та віримо, що 2016 рік здійснить надії та сподівання! Тож 
залишимо все негативне в році 2015-ому, попросимо пробачення у рідних нам людей і 
впевненим кроком ступимо на поріг нової сторінки історії. Нехай вона буде вдалою!!! 
Вперед!!! 
                                                   Головний редактор газети Тетяна Григорівна Середа 
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Конкурс імені П. Яцика в школі 

9 листопада на базі школи пройшов перший етап (шкільний) 

Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика. 

Конкурс проходив для учнів 3-11 класів, а переможці представляли 

школу на ІІ (міському) етапі, який проходив цієї суботи. По 

завершенню шкільного конкурсу було визначено кращих учнів, яких 

нагороджено грамотами.  

************* 

День гідності відзначили у класних колективах 

До Дня гідності і Свободи у четвертих класах був проведений виховний захід «Україна – 

держава гідності і свободи». Діти прослухали пісні «Пливе кача» та «Повертайся живим!» 

Переглянули фільм «Свобода ціною в життя» про події Революції Гідності на майдані, про 

воїнів-захисників нашої держави. Діти намалювали малюнки та 

підготували плакати на тему «Я хочу жити у вільній країні», 

«Зростаємо патріотами», «Вільна країна очима дітей». Також була 

проведена вікторина «Україна – територія гідності і свободи». 

Діти 1-А класу старанно готувались до Дня Свободи і Гідності: 

вдома обговорили з батьками події цього дня, продумали сюжети 

малюнків… У школі ідеї дітей і їх батьків втілились у життя – була 

влаштована виставка малюнків. Крім того, учні подивилися відеорепортаж з київського 

Майдану. 

20 листопада 1-Б клас відзначав День гідності та свободи по-своєму. В цей день діти грали 

в цікаву гру «Я люблю Україну», робили голубків, на яких написали слова “МИР” і 

“СВОБОДА”. Цікаво пройшли спортивні змагання між командами хлопчиків і дівчаток, які 

включали веселі естафети на спритність і швидкість. Переглянули відеофільм-хроніку подій 

Революції Гідності, Євромайдану. Закінчився день спільною піснею «Моя країна Україна». 

У 2-Б класі відбулася патріотична бесіда. Йшла мова про гідність і свободу, а також про те, 

чому не можна принижувати людську гідність та наскільки важливо боротися з грубістю. 

Учениця цього класу Третяк Діана принесла фото тата, який на даний час в АТО. Ми всі з 

нетерпінням чекаємо повернення Діаниного тата і всіх інших батьків і 

рідних, хто зараз перебуває на Сході! Ще відбувся конкурс малюнків 

«Ми за мир!» А на завершення учні показали пантоміму «Ми ростемо 

гідними учнями». 

Третьокласники переглядали кадри з кінофільму і відновили в 

пам’яті трагічні події 21 листопада. Потім малювали малюнки і, 

взявшись за руки, створили “ланцюжок” як символ єдності України. 

Біля кожного кабінету організували виставку малюнків “Ми за мир”.  

У 5-А класі відбулася також виховна година. На ній була проведена інтерактивна гра 

«Гідність – це …». Учні розповідали про героїчні сторінки нашої країни. Дуже цікавою була 

легенда про Україну. На виховну годину був залучений учасник АТО Паньківський Богдан 

Ярославович, батько учня 5-А класу Паньківського Андрія. Він розповів учням про бойові 

будні наших солдатів. Богдан Ярославович запросив дітей відвідати музей прикордонних 

військ в навчальному містечку Оршанець.  

19 листопада в 6-Б класі була проведена виховна година до Дня Гідності і Свободи «Ніхто, 

крім нас». Учні пригадали трагічні події листопада 2013 року, вшанували пам’ять Героїв 

Небесної Сотні, які віддали своє життя за краще майбутнє нашої країни і героїв, які гинуть на 

неоголошеній війні в зоні АТО на Сході України. На виховний захід було запрошено 

ШКІЛЬНІ НОВИНИ 
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почесного гостя: учасника бойових дій у зоні АТО, випускника нашої 

школи і батька учениці цього класу Барановського Андрія Івановича. 

Він поділився спогадами про ті події, свідком яких став на Сході 

України. Учні класу зворушливо читали вірші, приурочені трагічним 

подіям в нашій країні. А Валентина Дяченко прочитала свій авторський 

вірш «З Україною в серці», яким розчулила учнів і гостя до сліз. Учні 

виготовили символічні жовто-блакитні сердечка, на яких написали найщиріші побажання для 

воїнів. Вже 23 листопада частинки їхніх сердечок із теплими словами відправились в зону 

АТО. 

Учні 8-А класу спільно з завідуючою шкільної бібліотеки Третяковою Людмилою 

Оксентіївною та завідуючою дитячим відділенням Черкаської обласної бібліотеки для дітей 

Гливенко І.І. провели захід для учнів 7-А класу «Герої Небесної сотні – вони живуть у нашій 

пам’яті…». Читали патріотичні вірші, дивилися відеоролики та слухали патріотичні вірші… 

Учні 9-Б класу переглянули фільм про героїв Небесної Сотні. 

Україна, 2014-й: «Україна – це територія гідності і свободи. Такими нас зробила не одна, а 

дві революції – наш Майдан 2004-го року, який був Святом Свободи, і Революція 2013-го 

року, Революція Гідності. Це був дуже важкий іспит для України, коли українці 

продемонстрували свою європейськість, гідність, своє прагнення до свободи…»  – так 

розпочалася виховна година в 10-М класі. 

В 11-Ф класі була проведена класна година на тему  «Україна гідна Свободи». Учні згадали 

події, які відбулися на Майдані два роки тому, переглянули фільм «Революція гідності» та 

 вшанували пам’ять героїв Небесної сотні. Завершили захід старшокласники міні-флешмобом 

«Вільні творять майбутнє».   

Учні 11-А класу  разом з усіма свідомими українцями також відзначили День Гідності та 

Cвободи. Під час  уроку «Україна  – територія гідності й свободи» учні пригадали події двох 

революцій: Помаранчевої революції  2004 року та Революції Гідності 2013-2014 років. 

Реквіємом героям Небесної Сотні прозвучала пісня «Пливе кача». Схилили в скорботі голови 

перед пам’яттю людей різного віку, яких було вбито у мирний час, людей, які стали на захист 

демократичних цінностей, прав і свобод, національних інтересів України та її європейського 

вибору. 

 «… Тіло й Душу ми положимо за нашу свободу …” - кожен із нас хоча би раз в житті 

співав ці слова. А вони не тільки співали – ВОНИ ЦЕ ЗРОБИЛИ !!! Це їхні безсмертні душі 

випросили у Бога шанс на краще майбутнє для всіх нас, тож не втратимо його, не зганьбімо 

їхню пам’ять!!! Нехай ніхто і ніщо не буде забутим ! СЛАВА ГЕРОЯМ!» (О. Карпінський) 

************** 

Гринвіч-2015 

25 листопада учні  нашої школи вперше  брали участь у Всеукраїнському  конкурсі з 

англійської мови «Гринвіч». Серед тих, хто вирішив випробувати свої сили, були учні 3-А,    

4-А, 4-Б, 5-А, 5-Б, 6-А, 6-Б, 7-Б, 8-А, 10-М та 11-Ф класів (всього 31 учень).  

Для виконання конкурсних завдань знадобилися знання лексики, граматики, історії, 

культури та традицій англомовних країн. 

Результати конкурсу будуть відомі навесні. І ми  сподіваємось, що вони стануть приємним 

сюрпризом для учнів наприкінці навчального року. 

************* 

«Навчання в Польщі – місто Люблін запрошує» 

У четвер, 25 листопада, учні 11-А та 11-Ф класів відвідали профорієнтаційний захід 

«Навчання в Польщі – місто Люблін запрошує». Даний захід відбувся в рамках проекту ”Study 

in Lublin”. 

На зустрічі з польської сторони були присутні: Славомир Рощенко – Канцелярія Мера 

Любліна; Вікторія Герун – Департамент Стратегії; Агнешка Вашіляк – Природознавчий 

Університет; Лукаш Ласкавець – Люблінський Католицький Університет; Ольга Пелех – 
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Університет Економії та Інновацій; Лілія Кучерук – Люблінська Політехніка; Богдан 

Скромний – Університет Марії Кюрі Склодовської. Вони ознайомили старшокласників з 

освітніми програмами вищих навчальних закладів міста Любліна, розкрили пріоритети у 

виборі навчального закладу та ознайомили із правилами вступу та навчання в Польщі. Після 

завершення зустрічі майбутні випускники отримали довідкову літературу про виші м. Люблін 

та мали змогу отримати відповіді на всі запитання. 

*************** 

Голодомор – трагедія української нації 

Голодомор – це соціально-економічне явище, що виявляється у позбавленні населення 

мінімуму необхідних продуктів харчування та призводить до його вимирання та негативної 

зміни демографічної та соціальної структури населення. 

На початку 1933 р. в Україні фактично не залишалося запасів продовольства. Люди 

вмирали цілими селами; живі не мали змоги ховати померлих. 

Часто зустрічалися випадки людожерства і трупожерства. А 

цього часу на сусідніх залізничних станціях під збройною 

охороною знаходилися тисячі пудів зерна, призначеного для 

вивозу, у тому числі – за кордон. 

Голодомор став для України національною катастрофою. За 

різними даними, голодною смертю померло від 3,5 до 9 млн. 

осіб – точні цифри вже навряд чи будуть з’ясовані. 

Учні нашої школи провели невеличку лінійку-мітинг в 

пам’ять тим, хто загинув у ті страшні роки. Школярі навели деякі факти з історії, прочитали 

зворушливі вірші та вшанували хвилиною мовчання усіх загиблих тоді людей.  

А вже 28 листопада учні та працівники школи вшанували всіх безневинно убієнних 

запаливши свічку пам’яті на своїх вікнах.                   Новини готувала Н.А. Пожарська 

 

 

 
ВІТАЄМО! 

Перепелицю Віру, 

ученицю 7-Б класу, 

яка посіла ІІ місце 

у ІІ (міському) етапі 

Всеукраїнських олімпіад з 

хімії 

Вчитель: Гаврилюк Оксана 

Анатоліївна. 

 

 

 

ВІТАЄМО! 

Дерезу Дарину, 

ученицю 11-Ф класу, 

яка посіла ІІ місце 

у ІІ (міському) етапі  

Міжнародного конкурсу 

з української мови ім. П. 

Яцика 

Вчитель: Рожко Людмила 

Анатоліївна 

 

ВІТАЄМО! 

 Дерезу Дарину, 

ученицю 11-Ф класу 

яка посіла І місце 

у ІІ (міському) 

етапі Міжнародного 

мовно-літературного 

конкурсу 

учнівської творчості  

ім. Т. Шевченка 

Вчитель: Рожко Л.А.    

Перша перемога 

20 листопада відбулася товариська баскетбольна гра між 

командами дівчат нашої школи та школи № 24. 

Участь у  грі брала команда школи у складі дівчат 4-7 класів 

(які лише цього навчального року почали 

тренуватися у складі збірної команди). 

Боротьба була жорстокою, та не дивлячись 

ні на що, наша команда перемогла з рахунком 20-16. Вітаємо наших 

дівчаток і бажаємо подальших успіхів! Дякуємо тренерам Сіднею 

Станіславу Олександровичу та Сідней Наталії Петрівній! 

НАШІ ПЕРЕМОГИ 
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Вокальна студія «Злагода» ще порівняно молодий колектив. Йому у цьому 2015 році 

виповнюється 10 років. Склад студії постійно оновлюється: одні учні випускаються, інші 

поповнюють її склад. 

Згадаємо, що ім’я колектив отримав від назви пісні, яка стала дуже популярною зразу ж 

після першого її виконання. Можна сказати засновником студії була Свірідова Ірина 

Володимирівна (нині викладач Черкаського музичного училища). А ось і перший склад ще тоді 

вокального ансамблю «Злагода»: випускники 2004 року Сергієнко Надія, Килівник Юлія, 

Кротова Олена, Німченко Олена. 

Ми пам’ятаємо і солістів-вокалістів, випускників нашої школи різних років: Ботвіненко 

Наталію, Козаченко Марію, Сухих Ольгу, Парщик Вікторію, Токову Тетяну, Горду Ірину, 

Атамась Каріну, Москаленка Максима.  

Сьогодні вже 8 років поспіль вокальною студією «Злагода» керує творча, небайдужа 

людина – Донець Валентина Степанівна. Це саме вона спрямувала тепер вже великий 

колектив (2 вокальні ансамблі, тріо та групу солістів) до перемог на міському та обласному 

рівнях з 2009 і до сьогодні. 

У цей день ми зичимо творчих успіхів, зіркових перемог, високих і чистих нот та 

здійснення надій і сподівань усім учасникам і керівникам усіх років цього чудового колективу. 

Ми пишаємося вашими досягненнями, любимо ваші виступи і чекаємо нових зустрічей! Ви 

– гордість сьомої школи!!! 

І.К. Українець, заступник директора з виховної роботи 

 

 Доброго дня, Валентино Степанівно! Привід для нашої 

сьогоднішньої розмови більш ніж святковий – 10-річчя 

роботи творчої  шкільної вокальної студії «Злагода», 

натхненником якої Ви є ось уже 8 років!. Але давайте по 

порядку… Із чого все починалося у Вашій творчій кар’єрі? 

Чому музика і пісня? 

 Ще з самого раннього дитинства я любила співати. У мене 

співали і мама, й тато, згодом пішла навчатися я… І ось уже 

27 років я працюю, обравши в житті для себе музику та 

пісню. 

 А як відреагували на Ваш вибір професії батьки, родина? 

 Звісно, вони не були проти і завжди з розумінням ставилися 

до мого бажання та вибору. 

 Наші читачі бачать, як Ви любите ту справу, якою 

займаєтеся. Працюєте творчо, з натхненням. Багато хто зі школярів хотів би 

знайти себе в музиці, співати… Із чого варто починати? 

 Я вважаю, що потрібно більше слухати музику: як народну, так і класичну. Звісно, якщо є 

можливість, то потрібно займатися в музичній школі і, звісно, дотримуватися принципу, 

що треба самовдосконалюватися. 

 Отже, скажіть, на Вашу думку, які якості повинна мати людина, бажаюча 

присвятити себе мистецтву? 

 Найголовніше - поставити це собі за мету і, звичайно, все ж мати талант, адже якщо не 

мати даних до музики, то це буде ускладнювати процес. Ну й дуже важливо мати потяг до 

музики. 

 А які труднощі доводиться Вам долати у спілкуванні та роботі з молоддю та чи були 

якісь прикрі випадки? 

«ЗЛАГОДА» СВЯТКУЄ 10-РІЧЧЯ! 
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 Буває так, що дитина хоче співати, але в неї не 

виходить, вона не має якихось даних для цього. 

Звичайно, я зі свого боку не можу їй відмовити, 

адже вона старається, намагається трішки 

виспівуватися, тому я завжди раджу ходити на 

заняття, слухати, дивитися, адже для всього 

просто потрібен час.  

 А які радісні, щасливі, кумедні ситуації 

траплялися в роботі? 

 Радісні моменти - це коли все добре, музика 

звучить, дітки слухняні та добре співають. Ну а 

кумедних випадків в моїй практиці не було. 

 Ваша особиста найбільша перемога в роботі? І яких найбільших здобутків досягли 

Ваші вихованці різних років? 

 З вокальною студією «Злагода» ми є учасниками 

та переможцями різних конкурсів. Минулого року 

та в позаминулі роки ми займали перші місця в 

конкурсах на рівні міста. 

 Давайте спробуємо побудувати хронологію 

подій у «Злагоді»? Із чого все починалося? 

 Коли я тільки прийшла у школу, це була група, де 

займалися лише дорослі дівчатка, ми займалися-

займалися, а згодом до нас почали приходити 

менші учні. Великим потрясінням для мене було 

те, що приходили дітки з 2 класу, адже вони ще зовсім маленькі і я не знала, який 

репертуар для них підібрати. Зараз  «Злагода» налічує досить великий обсяг дітей – 

близько 30 осіб. 

 Як вибираєте репертуар для виконання?  

 Ну звісно, щоб він подобався і дітям, і мені, щоб я 

бачила, що буде добре звучати у дитячому 

виконанні. Також намагаємося не співати 

одноголосся. 

 Скільки часу і сил потрібно на підготовку 

одного вокального номеру? 

 Якщо це початківці, то для того, щоб номер був 

якісним, займаємося і місяць, а буває що й 

більше… 

 Кого найбільше запам’ятали як яскравих і 

неординарних солістів-вокалістів? 

 Каріну Атамась!  Я запам’ятала її ще з конкурсу художньої самодіяльності в 5 класі, і от 

вона ходила до мене 7 років, і навіть зараз ми зустрічаємося! )) Хочу запропонувати їй і 

зараз займатися,  якщо в неї буде час. Ось така в мене була зірочка - Каріна Атамась!  

 Чим цікавим порадуєте нас цього року? Які плани? Які амбіції? 

 

 

 

 

 

 

 

УВАГА!!! 
http://school7.ck.ua – адреса 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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 Участь у щорічному конкурсі «Грайлива веселка», вивчення нових творів, різна концертна 

діяльність.  

 Із якими віковими категоріями вихованців 

легше працювати? Кого легше навчати? 

 Мені ближча старша категорія дівчат, адже для 

них легше підібрати матеріал. Маленьким не 

завжди подобаються дитячі пісні, їм вже хочеться 

співати щось доросле. 

 Знаємо, що Ваш робочий графік досить 

насичений. Як встигаєте працювати і в школі, 

і зі студентами?  

 Ну ось такий в мене ритм життя!  Намагаюсь 

завжди тримати себе в формі. 

 Чим займаєтеся на дозвіллі? Яке воно, Ваше 

дозвілля? І чи є воно взагалі? 

 Я вишиваю бісером, в’яжу спицями, ну і звісно ж 

співаю! Йду на роботу – співаю, йду з роботи – 

співаю…  

 До речі, як завжди гарно виглядаєте! Дивлячись 

на Вас під час виступів, хочеться часто Вас 

наслідувати… Які 

секрети 

жіночності 

використовуєте?  

 Можливо, це тому, що я працюю з 

дітками, я дивлюсь на них і 

намагаюся теж бути у формі, як-

то кажуть «у тренді»! ;) 

 І насамкінець щиро вітаємо з 

таким професійним ювілеєм 

Ваш співочий колектив і Вас 

особисто! Зичимо високих 

досягнень і перемог, творчого 

натхнення, мелодійних голосів і 

всіляких земних гараздів! Ми Вами пишаємося!!!   

 Дякую!!! 

Інтерв’ю записала Руслана Олійник 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УВАГА!!! 
Адреса шкільної сторінки в Фейсбуці: 

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

УВАГА!!! 

Адреса шкільної групи Вконтакті: 
https://vk.com/club60915649 

ПРИЄДНУЙТЕСЯ!!! 

https://www.facebook.com/school7.cherkassy
https://vk.com/club60915649
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 Привіт, Женю! Перед випуском кожного номеру 

«ОРИГІНАЛУ» ми беремо в когось інтерв’ю, аби розказати 

про досягнення та перемоги в роботі, навчанні тощо. Сьогодні 

прийшла твоя «зіркова» черга!)) Тож хотілося би поговорити 

з тобою як із активістом нашої школи. Без тебе неможливе 

було б існування шкільного сайту. Розкажи, будь ласка, чи 

багато часу ти проводиш за редагуванням сайту? Чи важка 

це праця? І звідки з’явилася ідея його створення? 

 Привіт! Ідея надійшла до моєї голови раптово, коли я вкотре 

зайшов на минулий шкільний сайт і побачив, що він не 

відкривається. Тоді я подумав: «А раптом у мене вийде?» Відтоді 

все і закрутилося…  На початку, коли я займався саме 

створенням сайту, було важкувато, та після декількох місяців 

його існування, роботи над ним стало менше, стало легше)) 

Заходжу на сайт кожного дня, декілька разів, дивлюся на 

кількість відвідувачів, швидкість завантаження сайту…  

 Чи важко працювати поза уроками із вчителями? Адже над сайтом ти працюєш у 

вчительському тандемі? 

 Вчителі, з якими я працюю поза уроками, дуже цікаві особистості, з ними легко 

спілкуватись і знаходити спільну мову. Намагаюся переймати у них певний досвід… 

Користуючись нагодою, дякую за співпрацю! 

 Якщо не секрет, де навчився «розуміти» мову комп’ютера? Сам чи з чиєюсь 

допомогою? 

 У комп’ютері розбирався сам. Коли у мене з’явився комп’ютер, мені тоді було 6 чи 7 років, 

я вже зацікавився його «внутрішнім світом»… З того часу і дотепер покращую свої знання 

про нього… 

 А тепер щодо навчання… Минулого року ти отримав шкільне звання «Відкриття 

року». Як вважаєш, що в першу чергу цьому слугувало? Які нагороди мав за минулий рік? 

 Думаю, що звання «Відкриття року» я отримав насамперед за те, що наш шкільний сайт 

посів ІІІ місце на Всеукраїнському конкурсі шкільних сайтів! На чолі з Тетяною 

Григорівною Середою, Наталією Анатоліївною Пожарською, а також за допомогою 

вчителів та учнів нашої школи ми отримали таку бажану перемогу і довели всім, що 

загальноосвітні школи також можуть конкурувати у серйозних конкурсах! Минулого року 

ми з Катею Маніленко та Наташею Круць вибороли перемогу у номінації «Позитивне 

фото» в фотоконкурсі «Щаслива дитина – успішна країна», посів ІІІ місце на міському етапі 

мовно-літературного конкурсі імені Тараса Шевченка, разом з Дашею Дерезою створили та 

захистили  інтернет-проект про храм «Білий лотос» та отримали почесне ІІ місце.  

 Якими успіхами можеш похвастатися вже в цьому році?  

 Цього року на ІІ учнівській конференції «Модель ООН. Крок до дипломатії» став одним із 

5 кращих представників преси. 

 Які навчальні дисципліни тобі даються з легкістю? В чому, можливо, стикаєшся з 

труднощами? 

 Легко дається українська мова та література, математика, також з трудового навчання гарні 

оцінки маю . Є деякі проблеми з біологією та історією, та я намагаюся уважно 

перечитувати кожен параграф і відповідати на уроках. 

НАШІ «ЗІРОЧКИ» 
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 Розкажи трішки про власні захоплення. Чим подобається займатися у вільний від 

навчання час? 

 У вільний час відвідую культурні та громадські заходи, що відбуваються у місті. 

Намагаюся тримати руку на пульсі подій. Слідкую за роботою «Громадського: Черкаси», 

часто буваю у них у гостях, чомусь навчаюсь, у чомусь намагаюся допомагати. Іноді ходжу 

у басейн, займаюся спортом.  

 Які маєш плани на майбутнє? Плануєш залишитися в стінах рідної школи після 9 

класу? 

 Щодо планів   по закінченню 9-го класу серйозно ще не задумувався. У майбутньому (як 

мені зараз здається) хочу пов’язати своє життя з журналістикою чи комп’ютерами. 

 Чи маєш ти свій взірець досконалості? Можливо, серед шкільних друзів або вчителів 

або серед відомих персон? 

 Так, маю на кого рівнятися. У сфері розробки програмного забезпечення – на викладачів 

GeekHub, у журналістській сфері – на журналістів Громадського Телебачення…. 

 Як нам відомо, ти виконуєш місію шкільного фотографа. Чи подобається тобі цим 

займатися? Звідки взялося це захоплення? 

 Так, подобається. А зацікавився цим, коли вдома з’явися гарний фотоапарат. Почав 

фотографувати родину, а потім природу, друзів, шкільні заходи. Захопило... 

 Кожного тижня ти також відвідуєш засідання Учнівської Міжпарламентської 

Асамблеї. Які успіхи? Які теми ви обговорюєте найчастіше? Якісь твої ідеї чи 

пропозиції втілилися вже у життя? 

 Так, ми з Настею Погорельською щосереди відвідуємо засідання УМА, стали членам прес-

центру Асамблеї… Декілька разів ми працювали в групах, де вигадували різноманітні 

проекти. Зазвичай ми обговорюємо ідеї, що нам їх привозить спікер асамблеї з різних 

форумів та з’їздів. Зараз активно готуємось до святкування Дня Святого Миколая у 

садочках із святковою програмою… 

 Можливо, ти ще чомусь хочеш навчитися? Які вершини тобі ще не підкорилися?  

 Мабуть, навички, що зараз маю – це все, що мені потрібно. Залишається лише розвивати їх. 

Хоча… вчитися чомусь новому – це 

завжди цікаво! Тож все може бути!  

 Щиро дякую за інтерв’ю, Євгенію! 

Залишайся такою ж активною та 

неординарною особистістю. 

Сподіваємось, що ми про тебе ще 

почуємо на міському і всеукраїнському 

рівнях! Успіхів тобі!  

 І тобі, Дашо,  величезне спасибі за 

інтерв’ю! 

                                      

                     Розмову вела Дарина Дереза 

 

 

 

 

 

 

 

                                       УВАГА!!! 
Адреса шкільної сторінки  

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

https://plus.google.com/+School7CkUa/posts
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1 - Всесвітній день боротьби зі СНІДом (щорічно). День працівників прокуратури України 

(щорічно). Всеукраїнський референдум про незалежність України (24 роки тому). На референдум 

було винесено одне питання: «Чи підтверджуєте Ви Акт проголошення незалежності України?» У 

референдумі взяли участь 84,18% населення України. З них 90,32% проголосували «За». 

2 - Міжнародний день боротьби за скасування рабства (щорічно). День 2D-художників 

(щорічно). Це свято відзначають дизайнери двомірної комп'ютерної графіки.  

3 - Міжнародний день інвалідів (щорічно). 

4 - Введення в храм Пресвятої Богородиці (щорічно). У православ'ї 

це свято входить до числа дванадцяти найбільш важливих після 

Великодня. День святої Варвари (щорічно). 

5 - Міжнародний день волонтерів (щорічно). День працівників 

статистики України (щорічно). 

6 - День Збройних Сил України (щорічно). Ханука — свято дива. Це 

свято на честь дива, яке сталося під час освячення Храму в 164 році до н. е. Тоді, за легендою, євреї 

запалили на Храмовій горі лампаду, в якій олії мало вистачити лише на один день. Але лампада 

горіла цілих 8 днів. Цю подію і назвали справжнім дивом. Більшість людей помилково вважає, що 

Ханука — це єврейське Різдво. Однак це, швидше за все, свято свічок. На Хануку за традицією 

запалюють свічки не тільки в храмах, а й у будинках: спочатку одну, на другий день свята — дві й 

т.д. Для цього свята створені спеціальні підсвічники — ханукії. В них можна запалювати 8 свічок, 

хоча у звичайних лампадах євреїв всього 7 свічок. Хан Батий захопив Київ та вирізав жителів 

міста (775 років тому). 

7 - День місцевого самоврядування в Україні. Тепер цього дня щорічно святкується професійне 

свято співробітників міських, сільських, селищних, обласних і районних рад. Самоврядування — це 

цивілізований спосіб організації соціального та економічного життя в суспільстві, який свідчить про 

довіру вільних громадян до обраних делегатів місцевих рад. В Україні вважається, що цей вид 

управління є народним, оскільки саме народ делегує повноваження чиновникам. Міжнародний день 

цивільної авіації (щорічно). День пам'яті жертв землетрусу 1988 року у Вірменії (щорічно). 7 

грудня 1988 року стався землетрус з магнітудою в 7,2 бала, що охопив більше 40% території країни і 

повністю зруйнував одне з міст Вірменії. Національний день пам'яті в США - річниця нападу на 

Перл-Харбор. Ця пам'ятна дата присвячена подіям 7 грудня 1941 року, коли японська авіація 

атакувала базу США в Перл-Харбор. 

8 - Свято непорочного зачаття Пресвятої Діви Марії (щорічно). Підписана Біловезька угода: 

розпад СРСР, утворення СНД. Біловезька угода — документ, підписаний 7-8 грудня 1991 року 

Президентом України Леонідом Кравчуком, Президентом Московії Борисом Єльциним та Головою 

Верховної Ради Республіки Білорусь Станіславом Шушкевичем у Біловезькій Пущі під Брестом 

(Білорусь), яким оголошено розпуск Союзу РСР і створення Співдружності Незалежних Держав 

(СНД). У Львові засноване товариство «Просвіта» (147 років тому). 

9 - Міжнародний день боротьби з корупцією (щорічно). Чоловік, що запропонував відзначати цей 

день, — Ханс Кореллі — закликав приєднатися до антикорупційного руху представників понад ста 

країн. Підписана ними конвенція стала важливим інструментом у цьому процесі. Серед країн, які 

першими ратифікували цей документ, була й Україна. Сьогодні в нашій країні відзначається один з 

найвищих рівнів корупції в світі. Тому Україна, як і інші країни східної Європи, розробляє 

антикорупційні програми для створення правового суспільства. 

10 - Міжнародний день прав людини (щорічно). Це свято було 

засноване 4 грудня 1950 року на засіданні Генеральної Асамблеї ООН. 

Двома роками раніше ООН ухвалила Загальну декларацію прав людини, 

яка стала першим міжнародним документом, в якому були чітко 

сформульовані положення про права людини. Всесвітній день футболу 

(щорічно).  За даними істориків, у футбол грали ще в Стародавньому Китаї. 

Перші згадки про цю гру датуються другим тисячоліттям до нашої ери. 

Тоді футбол називався «цу чю» (у перекладі — «штовхати ногою»). Точний 

час появи футболу неможливо встановити, оскільки «цу чю» був лише 

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ 
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попередником нинішнього футболу, як і саксонська гра з м'ячем, яка була популярна у 8 столітті 

нашої ери. Однак сучасним поціновувачам «гри мільйонів» абсолютно все одно, коли був зіграний 

перший футбольний матч. Адже для багатьох сучасних людей футбол став стилем життя, професією 

або головним захопленням у житті. Міжнародний день прав тварин. День вручення Нобелівської 

премії 

11 - Міжнародний день танго (щорічно). Поява цього свята пов'язана з днем народження «короля 

танго» Карлоса Гарделя - відомого аргентинського співака й актора. Він з'явився на світ саме цього 

дня в 1887 році. Кульмінацією всього танцю є пауза, під час якої партнери завмирають в обіймах, 

ведучи безмовний діалог у незримій напрузі. Міжнародний день гір (щорічно). 

12 - День Сухопутних військ України (щорічно). У Києві вийшов перший короткий нарис 

історії України.  

13 – День святої Люції (щорічно) — свято на честь мучениці 3 століття нашої ери. Про цей день 

говорили, що після нього ночі зменшуються, оскільки за часів юліанського календаря саме 13 грудня 

наставав день зимового сонцестояння. Зараз Люція вважається покровителькою світла. Її ж 

називають цілителькою від всіх хвороб зору. Легенда свідчить про те, що в самої Люції були дуже 

гарні очі, але вона власноручно виколола їх, щоб не вводити в спокусу якогось юнака. Андрія. День 

благодійності в Україні (в 2-у неділю грудня). 

14 - День вшанування ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС (щорічно). Саме 14 грудня було 

офіційно повідомлено про завершення будівництва саркофага над зруйнованим у результаті вибуху 

четвертим енергоблоком ЧАЕС. Зараз цю подію багато хто називає просто днем ліквідатора. Цей 

день пам'яті давно став скорботним нагадуванням всьому людству про 

важку перемогу над вогнем, який охопив реактор атомної станції. 

Гетьман Скоропадський зрікся влади 14 грудня 1918 р., передав 

управління країною Раді Народних Міністрів, а сам виїхав до 

Німеччини (97 р. тому). 

15 - День працівників суду України (щорічно). Міжнародний день 

чаю. Остаточно припинила роботу Чорнобильська АЕС (15 р. тому) 

17 – Варвари. Катерини. День працівника державної виконавчої 

служби України (щорічно). 

18 - Міжнародний день мігранта (щорічно). Почалося звільнення України від німецьких 

окупантів. 18 грудня 1942 року взяттям Радянськими військами села Півнівка в Луганській області 

розпочалося звільнення України від гітлерівських окупантів. 

19 - День святого Миколая. День адвокатури України (щорічно). 

Міжнародний день допомоги бідним (щорічно). 

20 - День міліції в Україні (щорічно). Щоправда, зараз ми звикаємо 

до поліції. Міжнародний день солідарності людей. Цей день — 

нагадування про масову бідність, яка панує в багатьох країнах, про 

глобальні проблеми навколишнього середовища, проблеми рабства і 

поширення смертельно небезпечних захворювань. 

21 - 21 грудня 1988 року найпотужніший літак у світі, український АН-225 «Мрія» здійснив 

свій перший випробувальний політ. Розробки цієї моделі почалися в Авіаційному науково-

технічному комплексі ім. О. К. Антонова в Києві ще в 1983 році. Офіційно утворено СНД. 1991 року 

керівники 11 колишніх радянських республік підписали Декларацію про утворення Співдружності 

Незалежних Держав зі столицею в Мінську, чим остаточно була завершена ера Радянського союзу. 

22 - Непорочне зачаття Пресвятої Богородиці (щорічно). День енергетика в Україні. День 

працівників дипломатичної служби України (щорічно). 

23 - Всесвітній день сноуборду (щорічно). День штабних спеціальностей і військ спеціального 

зв'язку (щорічно). Відбувся перший політ бомбардувальника "Ілля Муромець", 

сконструйованого Ігорем Сікорським. Засноване Літературне товариство імені Тараса 

Шевченка 

24 - Святвечір у католиків (щорічно). АН-124 "Руслан" вперше піднявся в небо. 

25 - Католицьке Різдво. У Києві запущено перший радянський комп’ютер (64 р. тому). 

26 - День святого Стефана (День подарунків). На півдні Азії сталося гігантське цунамі. В 

результаті найсмертоноснішого землетрусу в сучасній історії, що сталося в Індійському океані, 

утворилися величезні хвилі, які вбили приблизно 300 тис. людей на південних узбережжях Азії. 
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27 - Введено єдину паспортну систему в СРСР. Постанова «ЦИК и СНК СССР о введении единой 

паспортной системы по СССР и обязательной записи паспортов», за якою 

переслідувались кобзарі, як люди, що не проводять громадсько-корисної 

роботи. 

28 - Міжнародний день кіно - свято на честь першого сеансу 

кінематографу, який відбувся в Парижі в 1895 році. В Україні ж 

відзначають День українського кіно - у другу суботу вересня. День святих 

Невинних Немовлят Вифлеємських. Християни шанують святих 

немовлят як мучеників, вважаючи, що всякий, хто був убитий з ненависті 

до Христа, повинен розглядатися як мученик... В США запатентована 

перша жувальна гумка. 

29 - День інформаційно-медійних структур Міністерства оборони України та Збройних Сил 

України. Страту в Україні визнали неконституційною. 

30 - У Києві надрукували першу книгу - "Часослов" 1616р. Її випустила друкарня Києво-

Печерської лаври, яку заснували роком раніше. Керував Лаврою в той час архімандрит Єлисей 

Плетенецький. Було утворено СРСР (93 р. тому) - об'єдналися Московська Радянська Федеративна 

Соціалістична Республіка, Українська й Білоруська радянські соціалістичні республіки, а також 

Закавказька Радянська Федеративна Соціалістична Республіка. Союз Радянських Соціалістичних 

Республік став найбільшою країною в світі з величезною економічною та військовою потужністю. 

СРСР розташовувався на території східної Європи і займав північну частину Азії. Фактично СРСР 

було утворено після Жовтневої революції, яка в 1917 році поклала край існуванню Московської 

імперії. До складу Радянського Союзу входило 15 республік: Московська РФСР, Білоруська РСР, 

Українська РСР, Казахська РСР, Узбецька РСР, Грузинська РСР, Литовська РСР, Азербайджанська 

РСР, Молдавська РСР, Киргизька РСР, Латвійська РСР, Таджицька РСР, Туркменська РСР, 

Вірменська РСР, Естонська РСР. Майже через 70 років після того, як було утворено СРСР, з його 

складу вийшли Латвія, Литва та Естонія. А 8 грудня 1991 року в Біловезькій Пущі відбулася зустріч 

керівників МРФСР, УРСР і БРСР, на якій було оголошено про розпад Радянського Союзу. 

31 - Переддень Нового року. 

Рубрику готує Т.Г. Середа 

 
 

 
Чума 21-го століття, як 

часто сьогодні називають 

СНІД, була офіційно 

відкрита 5 червня 1981 року 

в Центрі контролю 

захворювань Сполучених 

Штатів Америки. Синдром 

набутого імунодефіциту в 

останні десятиліття 

поширюється зі швидкістю 

епідемії. 

 Всесвітній день боротьби 

зі СНІДом - ще одна нагода привернути увагу суспільства до проблем ВІЛ-інфікованих, замислитись 

над тим, як запобігти поширенню хвороби та згадати про важливість вчасної діагностики ВІЛ-СНІД. 

Цей день став одним із найбільш визнаних міжнародних днів здоров'я. Відзначається щорічно 1 

грудня. 

Уперше захворювання було виявлено в 1980 році в Нью-Йорку і Каліфорнії. За декілька років 

поширення СНІДу набуло характеру всесвітньої епідемії, що охопила населення практично усіх 

країн. До 1996 року у світі налічувалися вже більш як 21 млн інфікованих. Нині ця цифра стрімко 

зростає.  

Всесвітній день боротьби зі СНІДом 
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Згідно зі статистикою Міністерства охорони здоров'я, лише протягом 

першого півріччя 2011 року в Україні було зареєстровано близько 17 

тисяч нових випадків зараження ВІЛ/СНІДом - кількість, що дорівнює 

населенню середньостатистичного українського райцентру. Наразі ж 

кожен сотий українець хворий на синдром набутого імунодефіциту 

людини або є носієм ВІЛ. Проте, як кажуть ті ж самі лікарі, кількість 

хворих треба множити на 5, адже не всі звертаються для обстеження... 

Метою Всесвітнього дня боротьби проти СНІДу є підвищення 

глобальної обізнаності про ВІЛ та СНІД і демонстрація міжнародної 

солідарності перед пандемією.  

Заходи, що проводяться в цей день, традиційно відбуваються із символом — Червоною стрічкою. Її 

вигадав художник Франк Мур. У 1991 році цей символ був використаний вперше. Тепер кожен, хто 

надягає Червону стрічку 1 грудня, висловлює свою надію на майбутнє без СНІДу. 

Вважаю, що ми повинні бути лояльними до людей, хворих на СНІД, адже не всі вони заразилися 

через  свій аморальний спосіб життя...  Часто люди стають хворими через халатність медичного 

персоналу, або фатальну випадковість... Найбільше шкода маленьких дітей, що заразилися від 

батьків... Здоровим людям треба обачно поводитись, адже "береженого Бог береже". 

 У цей день, 1 грудня, у нашій школі відбудеться день учнівського самоврядування. Сподіваюся 

взяти участь у заходах та акціях, приурочених до Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом, що їх нам 

організують дублери педагогів-організаторів – Подгорнов Олександр та Горбенко Каріна. 

                                                                                                   Статтю підготував Євгеній Буряк 
 

 

 
Цю дату святом назвати важко, адже інвалідність, звичайно ж, не є приводом для радості. 

Міжнародний день інвалідів відзначається НЕ тільки в нашій країні, а й у всьому світі, а випадає 

він проти 3 грудня.  

Потрібно відзначити, що в усьому світі саме слово «інвалід» 

використовувати намагаються вкрай рідко, адже звучить воно НЕ 

зовсім тактовно. Замість нього прийнято вживати інший термін – 

«Люди з обмеженими можливостями». І тільки в Україні ми досі 

називаємо таких людей інвалідами.  

У 1992 році Генеральна Асамблея ООН оголосила 3 грудня 

Міжнародним днем інвалідів. Мета, заради якої цей день був 

проголошений, - це дотримання прав людини і участь інвалідів в 

житті суспільства. Ця мета була поставлена у Всесвітній програмі 

дій відносно інвалідів, прийнятою Генеральною Асамблеєю в 1982 

році.  

Як ми можемо допомогти людині з обмеженими можливостями?  

Постійне навчання і робота над собою захоплює і не дає зупинитися на місці. Освіта, набуття 

нових умінь і навичок робить життя динамічнішим і цікавішим. Будь-яке заняття буде цікавим і 

незабутнім, якщо робити його «з душею», з яскравими позитивними емоціями. Робіть справи з 

повною віддачею і прагніть підтримувати гарний настрій! 

Нехай кожен ваш день буде не схожий на попередній! Нехай кожна хвилина радує і приносить 

щось нове і яскраве в наше життя!  

За один день ми встигаємо зробити сотні справ, і  нам зовсім 

ніколи, а  часто - і немає чого, думати про тих, для кого 

елементарні дії – нездійсненне завдання. Їх життя схоже на стоп-

кадр, адже світ навколо них так рідко змінюється, і так рідко в 

ньому з'являються нові обличчя... Тож яке воно життя 

українського інваліда зрозуміти не кожен із нас зможе… 

Думками ділилася Анастасія Мусієнко 

 

Міжнародний день інваліда 
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Щорічно 6 грудня в Україні відзначається День Збройних Сил. Свято було встановлене 

постановою Верховної Ради ще в 1993 році.  

Зазвичай воно відзначається урочистою церемонією покладання квітів до могили Невідомого 

солдата. У війську проходять урочисті збори, церемонія вручення державних нагород та святковий 

концерт.  

За традицією, кожен рік Президент України вітає всіх службовців української армії, відзначаючи 

значну роль цих людей у підтримці Україною свого незалежного статусу.  

 

 

    Незважаючи на сучасні економічні та інші труднощі, які випали на долю нової незалежної 

української держави у зв’язку із розпадом Радянського Союзу, складу українських військових вдалося 

не лише зберегти високий професіоналізм, боєздатність і військові традиції, але і стати однією з 

найсучасніших армій на пострадянському просторі. До складу української армії входять всі роди 

військ, які представлені Повітряними і Військово-морськими силами України, а також Сухопутними 

військами.  

Честь і відвага солдатів і офіцерів - в цьому справжня сила будь-якої армії. Українські 

військовослужбовці змогли зберегти все це і примножили. Український воїн - надійний захисник, 

відданий патріот і людина, для якої свобода і незалежність далеко не порожній звук. Величезну роль 

в підтримці українських воїнів відіграють сьогодні волонтери, які забезпечують військо всім 

необхідним, починаючи від одягу та закінчуючи зразками новітньої зброї. 

Ми, українці, приєднуємося до привітань на адресу наших славних військовослужбовців, 

ветеранів і новобранців, солдатів і офіцерів, генералів та адміралів, бажаємо міцного фізичного 

здоров’я, успіхів у бойовій підготовці та МИРНОГО НЕБА НАД ГОЛОВОЮ! 

Матеріал готувала Дарина Дереза 

 

 

 

До Дня Захисника України в школі було проведено конкурс віршів «З Україною серці». 

Щиро дякуємо всім учасникам за участь і представлені роботи!  

Пропонуємо добірку, на нашу думку, найвдаліших, поезій!!! 

З Україною в серці, 

А з війною в душі 

Синє небо палає, 

Мов ті зорі ясні. 

Кожен з нас добре знає, що таке є війна, 

Та не всі пам’ятають, як болить нам вона, 

Та дитятко маленьке ось у мами питає: 

-Мамо, де рідний тато? 

Мама каже: вмирає... 

Там, де кулі гуляють, де 

шепоче трава, 

Повертайся додому! 

Тебе жде там сім’я! 

Малишко Єва, 7-А клас 

***** 

Наче сонце в небі синім, 

Так лунає спів дитини, 

Що Вкраїну прославляє 

І надію в нас вселяє. 

Ні, не вмре народу слава – 

Зникнуть задуми лукаві! 

Тих, то прагне всім нам горя, 

Змиє їх любові море. 

Вічна буде Україна, 

Бо є мудрою людина! 

З Україною у серці 

Мир виборюємо в черзі. 

Добра й злагоди в ім’я 

Богом дана ця земля. 

Гідні будем наших предків! 

Не  дамо Вкраїні вмерти! 

Українець І.К., заступник директора 

з виховної роботи 

****** 

Україна – це наша країна! 

Україна – це наша земля! 

Україна – для нас є єдина, 

Україна це ти і це я! 

Український народ – нездоланний, 

Український народ вільний? Так! 

І які б не прийшли до нас війни, 

Зможем ворогу відсіч ми дать! 

Україна – це піснь солов’їна. 

Україна – калина рясня. 

Конкурс віршів «З Україною в серці» 

ДЕНЬ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ 
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Україна – це наша родина. 

Україна – це наше життя! 

Кіндратенко Юлія,  11-Ф клас 

****** 

Коли навкруги лише пітьма і морок 

І Душу твою окутує страх, 

Береш до рук шалену зброю, 

Адже сенсу немає в порожніх словах. 

Андрусик Влада, 11-А клас 

****** 
Тече кров по долині, 

А волі немає… 

Сходить сонце в горизонті, 

І віра вмирає. 

Ми йдем по стежині, 

Вітер слід заміта, 

Сільки ж ми страждали, люди, 

За многії літа?! 

Поборотись може кожен, 

Побороти лиш один! 

Може, досить бити лобом стіни?! 

Але як тоді? Коли? Куди? 

                 Коротич Вадим, 11-Ф клас 

****** 

З Україною в серці він іде на війну! 

Мати благає: не йди, я прошу! 

Там кулі, гармати в безодній страшній, 

Літають, мов блиски сліпучі, ясні. 

Лишися зі мною, мій сине, солдат!.. 

Крокуєш вже далі… Чи вернешся назад? 

Великий воїн і солдат! 

За нашу землю дорогу і милу, 

За наші дні прекрасні й золоті, 

За всіх, хто не прийшов назад 

З війни, з безодні… 

Живи, живи на цій землі 

Святій і рідній - Україні! 

Бабенко Валерія, 7-А клас 
****** 

Ми дуже любимо наш край, 

І любим Україну! 

Її лани і гай, 

В саду терпку калину! 

Там соловейко заспіває 

Про ці лани й калину, 

Тож ушануймо разом ми 

Нашу терплячу Україну! 

Бо хоч поїдеш в інший край, 

Чужу країну, 

В серці назавжди 

Рідна Україна!!! 

Городових Вікторія, 5-Б клас 

****** 
З Україною в серці я йду по стежині. 

Бачу річку Дніпро, небо синє-синє. 

Як зайдеш в українську хату, серце в тебе буде 

співати. 

Підеш далі, побачиш ти гори, сильні мужні ці гори. 

А потім вернешся в свій рідний край і знатимеш, що 

Україна – твій рай. 

Череп Дарія, 5-А клас 

****** 
В серці  моїм не згасає надія: 

Буду я жити в вільній країні! 

Дякую Богу, солдатам, військовим, 

За те, що боронять країну зі Сходу. 

А люди вмирають, 

Кров проливають. 

Можна їм орден 

За мужність віддати. 

Звання героя почесно їм дати. 

А не треба їм звання, 

Ні орден ніякий. 

Нехай заживають душевні їх рани, 

Рани війни і втрачених друзів. 

Бачення це аж до жаху доводить. 

Як там сім’я , друзі, батьки. 

Мрію я кожного вечора, 

Повернувшись додому, 

Лягти на постіль 

І не згадувати минулі події. 

А душа моя в голові не лягає, 

Згадую смерть; шум мінометів, 

Постріли, кров. 

Все.. і немає… 

Немов поставили крапку в 

житті… 

Сльози утрати печалі й жалю 

В серці моїм не стихають. 

Дяченко В. 6-Б клас 

******* 

Україна в моєму житті, 

Україна в моєму серці. 

Я ніколи не забуду той день, 

Коли сказала вона мені: 

«Добрий ранок, маленька!». 

Коли почався мій перший подих, 

Вона була разом зі мною, 

Бо чекала, коли вдихне краплинку 

Повітря ще одна її доня. 

Була вона разом зі мною, 

Підтримувала в складний час. 

І друзів моїх вона оберігала, 

Тай всіх інших, хто з’явився якраз, 

Взяла вона нас всіх за руки 

Повела в чудесний край. 

Де світить сонце яскраве, 

І птиці співають, як дзвіночки… 

Ніколи не забуду я той рай, 

Що зветься «мій рідний край». 

А та чудна дівчина називає себе Україна! 

Скібіцька Дарина,  5-А клас 

 

Конкурс проводила Н.А. Пожарська, 

педагог-організатор школи



 

 

 

 

Волонте́рська дія́льність у сфері надання соціальних послуг — 

добровільна неприбуткова діяльність фізичних осіб — волонтерів, 

спрямована на надання допомоги особам, що перебувають у складних 

життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги; сприяє 

самореалізації волонтера. 

1859 рік вважається роком виникнення волонтерського руху у світі. 

В Україні волонтерство з'явилося на початку 90-х минулого століття, а 

офіційно його визнано 2003 року. Тож щорічно 5 грудня відзначається 

Міжнародний день волонтера… 

Сьогодні людей, які мають право відзначати це свято, зазвичай 

називають волонтерами. Весь вільний час вони присвячують суспільним 

справам, беручи участь у всіляких акціях, програмах соціальної взаємодопомоги, культурного 

просвітництва тощо. Досить часто волонтери ризикують своїм життям, беручи участь у ліквідації 

наслідків глобальних катастроф та природних катаклізмів чи інших надзвичайних ситуацій. Також 

цей день можна вважати святом людей, які допомагають персоналу дитячих будинків, будинків 

пристарілих, лікарень швидкої допомоги і т.д. 

Актуальним і широко поширеним, життєво необхідним волонтерство стало в Україні в складні 

часи, коли активно функціонував Євромайдан і розпочалися бойові дії на Сході країни, а наша армія 

залишилася майже «голою і босою», хотіла їсти та потребувала військового обмундирування і хоча 

би елементарного озброєння! У такій ситуації пересічні громадяни та і влада зрештою зрозуміли, що 

волонтери по суті врятували країну своєю активною життєвою позицією і матеріальною підтримкою! 

А скільки волонтери з допомогою простих громадян допомагали і допомагають переселенцям, 

постраждалим жителям Донбасу!  

Певною мірою, ми теж стали юними волонтерами, адже своїми силами проводили різноманітні 

акції, концерти, ярмарки, аби посильно допомогти воїнам на передовій. І ця робота для нас була 

справді відповідальною і повчальною! 

Словом, ми в черговий раз переконалися, що волонтерство – справа свята і конче потрібна! Тож зі 

святом вас, дорогі Ангели-охоронці нашої країни!!!              Враженнями ділився Богдан Цюпа 

 

 

 

 
Насамперед треба визначитися з термінами. Футбол, день якого 

відзначається 10 грудня з ініціативи ООН, це жодним чином не 

американський футбол, де гравці кожні тридцять секунд влаштовують 

купу-малу, а інтелігентний, благородний, азартний, витончений, 

захоплюючий, стрімкий футбол Пеле і Марадони, Яшина і Рональдо, 

Торреса і Зідана. Цей футбол (в Америці званий соккер) є 

найпопулярнішим видом спорту в світі - в нього грають 240 мільйонів 

людей, тобто кожен 25-й житель Землі, функціонують 1,5 млн. команд і 300 тисяч клубів. З усіх видів 

спорту футбольні команди приносять найбільше доходу, але і вкладення обчислюються мільярдами.  

Історія футболу сягає своїм корінням в глибину століть. Більше 2 тисяч років тому ігри з круглими 

предметами були досить популярними в Китаї, Японії, серед індіанців Південної Америки, у древній 

Греції, Єгипті, серед кельтських племен, у ескімосів, а також серед слов'янських народів. Круглими 

предметами для гри в різні часи і в різних країнах були надуті свинячі сечові міхури, відрубані 

голови ворогів, скачана в тугу кулю шерсть тварин, шкури щурів та інших звірів.  

Проте офіційною батьківщиною футболу вважається Англія. Цікаво, що спочатку ця гра була 

досить жорстокою. Проводилась вона прямо на вулицях міст, і в ній брало участь до декількох сотень 

гравців. Правил практично не існувало - треба було просто закинути «м'яч» в «ворота». М'ячем в 

даному випадку якраз і служив або надутий свинячий міхур, або відрубана людська голова... 

Воротами було заздалегідь обумовлене місце в місті. Буйна ватага чоловіків мчала містом, змітаючи 

все на своєму шляху і завдаючи міським спорудам великої шкоди. Часто гра закінчувалася важкими 

каліцтвами й навіть смертю гравців. У зв'язку з цим багато правителів Англії, починаючи з Едуарда II 

і закінчуючи Кромвелем, намагалися заборонити варварську забаву. Однак незважаючи на всі 

 

Всесвітній день футболу  

Міжнародний день волонтера 
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 заборони, народ продовжував грати у футбол.  

З часом у грі з'являється все більше і більше правил, забороняється бити гравців нижче пояса і по 

ногах, двома палицями визначаються ворота, м'яч покривається шкірою. Нарешті, в 1863 році була 

створена англійська асоціація футболу і прийняті правила, остаточно забороняють торкатися м'яча 

руками. У цей момент і відбулося офіційне народження сучасного футболу як виду спорту та 

відділення його від регбі, де дозволяється битися за м'яч з використанням рук і більш жорстких 

прийомів.  

Футбольна асоціація починає проводити офіційні змагання з футболу в країні, а в 1872 році 

проводиться перший міжнародний матч - між командами Англії і Шотландії. До кінця 19 століття 

футбольні клуби організовуються в багатьох країнах Європи і Латинської Америки. У 1904 році 

створюється ФІФА, Міжнародна федерація футбольних асоціацій. На 2003 рік у ФІФА були 

зареєстровані 204 країни.  

Футболу українському ще рости  й рости, розвиватися і набиратися досвіду. Однак і успіхи 

української збірної очевидні, про що свідчать недавні ігри зі Словенією за вихід на Чемпіонат Європи 

2016 року! Тож успіхів усім нам і перемог!!!!                       Статтю підготував Богдан Цюпа  

 

 

 

  
 Щорічно 15 грудня у багатьох розвинених 

країнах світу відзначається Міжнародний день 

чаю...  

За однією із легенд, дивовижні властивості 

чайного напою виявив китайський імператор Шен 

Нанг, тонкий знавець природи, який правив у 2737-

2697 роках до н.е. Під час походів для нього завжди 

кип’ятили на вогнищі воду, і одного разу в казанок з 

водою випадково потрапили занесені вітром 

листочки чайного дерева, біля якого було розведено 

вогонь.  Імператор високо оцінив незвичайний 

аромат і смак цієї води, розпорядився готувати йому 

такий напій і надалі, а потім звелів культивувати чайне дерево. 

В інших легендах пристрасть до чайного напою пов’язують з монахами Давньої Індії, які також 

випадково виявили, що настій чайного листка допомагає зберігати ясність розуму та бадьорість... 

Відкриття дивовижних властивостей чаю приписували і давнім пастухам, які помітили, якими 

бадьорими стають кози та вівці, що пожували листки чайного куща. 

Так чи інакше, вся давня історія чаю пов’язана з Китаєм... Особлива роль у ній належить 

китайським імператорам, які патронували чайне виробництво, досліджували та випробовували усі 

властивості чаю, а також доводили до досконалості засоби його приготування, щоб отримати  

якомога більшу насолоду від цього напою. 

Рішення про введення такого свята саме 15 грудня було прийнято після неодноразового 

обговорення в багатьох міжнародних організаціях і профспілках протягом Всесвітнього громадського 

форуму, що проходив в 2004 році у Індії, і в 2005 році в Бразилії. Відразу після 15 грудня йде 16 

число, а 16 грудня 1773 року увійшло в історію під гучною назвою «Бостонське чаювання». Це 

мітинг колоністів США, які виступали проти тиску з боку уряду, який призвів до знищення 

британського чайного вантажу. Це зіграло велику роль, ставши точкою відліку Американської 

революції. У цьому і полягає головна мета Міжнародного дня чаю -  боротьба із численними 

проблемами чайової галузі. Завданням свята полягає у тому, щоб зробити так, аби подібні події не 

повторювалися сьогодні, в XXI столітті.  

 Гадаю, що традицію святкування Міжнародного дня чаю треба запровадити і в Україні. 

Сподіваюся, що 15 грудня редколегія «ОРИГІНАЛу» збереться разом і смачно почаює! 

Чаювати запрошує Євгеній Буряк 

 

 

 

Міжнародний день чаю  
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   Свята Катерина («Катерина» з грецької означає «чиста») — 

легендарна християнська свята, великомучениця, дочка знатного 

правителя міста Александрії. У народі 7 грудня вважалося справжнім 

жіночим святом. Дослідники дохристиянських вірувань вважають, що 

колись це було свято «Дівочої долі», але згодом церква пов'язала його 

з великомученицею Катериною, мощі якої поховані 307 року і 

віднайдені у VІІІ сторіччі. 

   Краса, вченість, слава багатства манили до неї багатьох 

залицяльників, але праведна прагнула пошуків істини буття світу. Знайти її для праведниці допоміг 

святий муж-відлюдник, до якого Катерину відвела мати, будучи таємною християнкою. Він розповів, 

що є Небесний Жених – Христос, до якого повинна полум'яніти душа, що шукає Істини і відкидає всі 

примари світу цього тимчасового. На прощання старець вручив святій Катерині ікону Богоматері з 

Немовлям Христом. Усю ніч діва молилась перед цією іконою, але Богомладенець відвертав від неї 

свій Лик. Вона знову звернулась до старця і той порадив їй зберігати чистоту і охрестив святу. Після 

хрещення до неї з’явилась Богоматір з немовлям, яке благісно поглянуло на Катерину і простягнуло 

їй перстень в ознаменування духовних заручин. В ці дні в Александрії відбувалися бурхливі 

язичницькі гульбища, на які прибув сам імператор Максиміан. В жертву язичницьким богам 

приносили не тільки тварин, але й сповідників християнства.  Свята Катерина, користуючись своїм 

знатним походженням, звернулась до імператора, заступаючись за них. Щоб переконати знатну 

римлянку та інших християн, імператор наказав скликати п'ятдесят найдосвідченіших мужів імперії. 

Свята відвертістю своїх переконань і доказів навернула їх у християнство. Всі вчені за наказом 

імператора були вкинуті у вогнище. Сама ж свята Катерина була піддана страшним мукам — 

колесування. Коли вона спокійно підійшла до знаряддя страти, ангел розбив його на друзки. Тоді 

Катерина, підійшовши до місця страти, з глибокою вірою в Бога, сама поклала голову під меч ката, 

молячись за всіх людей: «Господи Ісусе Христе, Боже мій! Дякую Тобі за те, що Ти поставив на 

камені терпіння ноги мої і направив стопи мої… Поглянь з висоти Твоєї, Господи, і на цих людей, що 

тут стоять, і настанови їх світлом Твого пізнання; і прохання тих, хто буде призивати ім'я Твоє святеє 

через мене, сповни на користь, щоб усіма оспівувалась велич Твоя на віки». Із рани її замість крові 

витекло молоко. Це сталося за даними святителя Димитрія Ростовського 24 листопада 307 року, а за 

новим календарем 7 грудня. 

День святого Андрія Первозванного припадає на 13 грудня і 

вважається днем пам'яті мученицької смерті одного із дванадцяти 

апостолів Христових — Андрія. Стародавня християнська легенда 

каже, що апостол Андрій Первозванний проповідував християнство в 

самому Царгороді, на побережжях Чорного моря та в околицях нашої 

столиці – Києва, де на одному з пагорбів поставив хрест зі словами: 

«Чи бачите гори ці? Повірте мені, на них засяє благодать Божа». В цей 

день гріх щось робити без поважної причини. Дівчата також грішать 

ворожачи, а хлопці просто відпочивають. В цей день здавна забороняли будь-яку інтелектуальну 

працю, бо є забобон, що в цей день від цього можна втратити розум.  

В народі ще це свято називають Калита. Натомість первісну назву християнство замінило на 

святого апостола Андрія Первозванного. На Андрія жінки не пекли хліба, не шили і не пряли. В ніч 

під Андрія хлопці мають найбільші права - єдина ніч у році, коли парубкам за бешкети люди 

вибачали. Кінець Андрія Первозванного був мученицьким. Його розіп'яли у грецькому місті Патри 

(на Пелопоннесі) близько 62 року після Різдва Христового. Два дні ще Андрій проповідував з хреста 

розіп'ятий. Правитель Патрів, вражений силою духу апостола, наказав припинити страту, але той 

відмовився. Він побажав померти такою смертю, як і його Вчитель. У життєписі пізніших часів 

зустрічаємо повідомлення про те, що хрест, на якому був розп'ятий апостол Андрій, мав незвичайну 

форму - косий, схожий на букву Х (в іконографії він названий Андріївським хрестом). 

Інформацію збирала Дарина Крамар 

Катерини та Андрія – релігійні свята 
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Наступає зима і всі діти з нетерпінням чекають Святого Миколая 

та Діда Мороза. Кожна дитина чекає 19 грудня, щоб, 

прокинувшись, знайти дарунок від Святого Миколайчика під 

подушкою. Та звідки прийшов до нас цей чудовий чоловік, який 

обдаровує дітей подарунками?  

Існують легенди, згідно яких Миколай дарував подарунки та 

солодощі дітям. Ось одна з українських легенд...  

Давно-давно, ще за княжих часів, відбулася ця історія. Пізно 

ввечері човном по Дніпру поверталася молода родина з гостин. 

Тато веслував, а мати з немовлям на руках задрімала. Аж тут дитина випала з материних обіймів! Як 

плакала молода жінка, як страждала! Дніпро, здається, навіки поглинув маля. Мати, мов чайка-

небога, квилила на човні: «Святий Миколо, врятуй моє дитя!» Тільки диво могло порятувати дитину. 

Горю батьків не було меж. Аж уранці в соборі Святої Софії знайшли немовля. Воно було живе і 

чомусь тихенько посміхалося. Ніхто не знає, як воно опинилося у храмі. Батьки ж були понадміру 

щасливі! Художник із Києво-Печерської Лаври навіть намалював ікону за цією історією. А в Києві та 

й по всій Україні будували церкви в ім'я Святого Миколая… 

Ймовірно, традиція з подарунками пішла з середньовічної Німеччини, де напередодні свята батьки 

презентували дітям новий зимовий одяг. З часом це почали робити таємно, вночі, щоб діти вірили в 

чудеса святого. Згодом почали також дарувати ласощі: горіхи, сухофрукти та особливі солодкі хлібці 

з сушеними грушами; шкільне приладдя, іграшки, які клали в нові чи начищені та відремонтовані 

старі черевики, які ставили поблизу камінів, чи у панчохи, які вішали на каміни. Діти вірили, що 

святий саме через камін закидає в дім подарунки. Неслухняним дітям клали в'язку різок.  

В незалежній Україні образ святого Миколая, покровителя всіх мандрівників і дітей, і традиції 

дарувати подарунки відроджуються. Наш суто український 

Святий Миколай (цілком реальна людина) став прототипом 

для створення образу Діда Мороза, Санта Клауса, 

Йоулупуккі. 

Для маленьких українців це свято стало звичним та 

приємним. Тому, аби побачити під подушкою дарунок, а не 

різочки, дітлахи намагаються поводити себе чемно 

протягом року. Це свято є однією з частин українського 

фольклору, яке не слід забувати! Тож пишіть листи Святому 

Миколаю і просіть солодощів, дорога малеча і дорослі, і 

нехай ніхто вранці 19 грудня під подушкою не знайде різочок, а лише приємні солодкі сюрпризи!                                            

                                                                            На позитив налаштовувала Анастасія Погорельська 
  

 

   

Незабаром розпочнуться зимові свята. У дім до кожного 

обов’язково завітає один із трьох казкових персонажів – Санта 

Клаус, Дід Мороз чи Святий Миколай. Хто ж із них найкращий 

та найрідніший нам, українцям?  

 Перед тим, як визначити найкращого чи ба найближого з 

трьох символів зимових свят, давайте надамо кожному з них 

слово, щоб вони самі себе відрекомендували... 

–  Я – Санта Клаус. Історія моя така. Походження мого 

імені йде від голландського Sinterlkaas – Святий Миколай. У 

Голландії 17 століття був розповсюджений культ Святого 

Миколая – покровителя дітей (святкували 19 грудня). У цей день я роздавав дітям подарунки: 

наповнював дерев’яні капці солодощами та фруктами (зараз це замінили підвішеною шкарпеткою). У 

Хто кого чекає під ялинкою! 

ДЕНЬ СВЯТОГО МИКОЛАЯ 
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часи Реформації культ Святого Миколая майже зникає з Європи, залишається лише у Голландії. 

Згодом голландські переселенці привозять свої традиції до Америки. Тут я  стаю Santa Claus`ом. Під 

цим ім’ям, будучи вже американцем, я стаю відомим усьому світові. Мій зовнішній вигляд 

змінювався: від 1823 р., коли  Клемент Мур зобразив мене у вигляді доброго ельфа, що, 

пересуваючись на вісьмох оленях, через димар проходить у дім і залишає малечі подарунки, до 1930 

року, коли компанія «Coca-Cola» придумала рекламу, де художник Хеддон Сандблом  зобразив мене 

у червоно-білих кольорах (під кольори пляшки Coca-Cola) та вже не маленьким ельфом, а великим, 

повним, добрим дідуганом. Мій образ існує донині. Із рис характеру хочу підкреслити, що я добрий, 

справедливий та щедрий. Одяг мій яскравий, сам я – красень. І той дім, у який я потрапляю, стає 

щасливим. Я – найкращий!  

– А я улюбленець дітей – Дід Мороз. Існую я ще з язичницьких часів. Я «рідніший» українським 

дітям за американського Санту. Образ мій походить із слов’янської міфології. Морозко, Морок, 

Мороз – це дух чи бог непогоди, холоду, хуртовини. За віруваннями, він був суворим, як зима. Він 

був дуже схожий на мене – довга біла борода, синя чи червона шуба, шапка, 

розшиті сріблом-снігом, у руках кришталевий «посох», від доторку якого усе 

перетворюється на кригу. У радянські часи (1930р.р.) став учасником усіх 

дитячих новорічних свят. Серед нас трьох вважаю себе найкращим! 

– Я ж – Святий Миколай! Останніми роками повертається традиція мого 

вшанування, коли я розношу вночі слухняним діткам подарунки, а 

неслухняним – різочки. Як ви усі знаєте, я – покровитель дітей, чудотворець, 

вважаюся найближчим до Бога святим. Усі діти (та й дорослі) готуються до 

мого свята, намагаються поводитися так, щоб я все ж визнав їх слухняними, 

добрими і зробив гарний сюрприз….   

 Як на мене, автора цієї статті, серед трьох персонажів зимових свят 

найбільше позитивних сторін має Святий Миколай, оскільки, по-перше, це 

«наш» християнський святий і цей образ повертає нас до релігії та 

моральності. По-друге, він не «советское наследие», як Дід Мороз, що 

з’явився, виштовхуючи Святого Миколая та на противагу 

представникові такого ненависного для радянської влади 

капіталістичного свята, та не запозичений з Америки чи Європи Санта 

Клаус. І, по-третє, діти, очікуючи на Святого Миколая, намагатимуться 

бути кращими, добрішими, культурнішими, щоб отримати подарунки, 

а це неабиякий виховний метод! Крім того, це привід зайвий раз 

відвідати церкву… Тож вирішувати вам, дорогі читачі!                                     

                                                     Статтю підготував Євгеній Буряк 

 

 

Хто з вас, шановні читачі, не бачив веселої комедії «За двома зайцями», або не заслуховувався 

піснею «Ніч яка місячна»? Її автор – наш славетний земляк,  театральний  діяч і письменник 

Михайло Петрович Старицький,  

175 років від дня народження якого виповнюється  в грудні 2015 року. 

  Народився Михайло Старицький 14 грудня 1840 р. у с. Кліщинці Золотоніського 

повіту (тепер Чорнобаївського району). 

  Батько – Петро Іванович, відставний ротмістр, помер, коли хлопчикові було 8 

років. Виховували маленького Михайла мати Анастасія Захарівна Лисенко та 

бабуня Єлизавета. Згодом мати померла, і вихованням хлопчика зайнялася сім’я 

дядька по матері Олександра Захаровича Лисенка,  людини широко освіченої і 

обдарованої. У нього  була чудова бібліотека, та й сам він кохався у козацькій 

старовині, прекрасно грав на бандурі, знав багато дум і старовинних пісень. Він 

не лише дав Михайлові освіту, але й виховав у хлопчика любов до народу, 

інтерес до його історії та народної творчості. Після здобуття початкової освіти 

 хлопчика відправили навчатися до Полтавської гімназії, яка була на той час 

однією з найкращих. У 1858 році Михайло та його двоюрідний брат Микола 

ЛІТЕРАТУРНИЙ ЮВІЛЕЙ 
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Лисенко вступають до Харківського університету на фізико-математичний факультет. Проте, коли 

родина Лисенків переїжджає до Києва, брати переводяться до Київського університету. Спочатку 

вчаться на фізико-математичному, а потім – на юридичному факультеті. Стають членами Київської 

(Старої) громади. У ці роки Старицький  почав перекладати  на українську мову твори О. Пушкіна,       

М. Лермонтова, І. Крилова, М. Некрасова. Одночасно захопився і сценічною діяльністю: брав участь у 

студентських виставах, разом з М. Лисенком створив невеликий хор, переробляв для сцени твори         

М. Гоголя, М. Стороженка, Я. Кухаренка. В університеті брати знайомляться з Михайлом Драгомановим 

та його сестрою Ольгою, Петром Косачем, Володимиром Антоновичем, Павлом Житецьким, із Тадеєм 

Рильським, багатьма іншими. Родичі та друзі Михайла Старицького власним коштом відкривають 

недільні школи та бібліотеки і працюють у них. Коли в травні 1861 року було перепоховання                  

Т. Шевченка, київські студенти-шляхтичі Михайло Драгоманов, Петро Косач, Тадей Рильський, Микола 

Лисенко, Михайло Старицький упряглися в траурний повіз і Ланцюговим мостом, а потім Дніпровською 

набережною доправили його до церкви Різдва на Подолі. 

    Насичене студентське життя вадить хворому серцю Михайла Старицького. Напровесні 1861-го року 

він повертається в Кліщинці і вступає у володіння батьківською спадщиною. Тоді ж молодий 

Старицький по-справжньому закохався. На вечорницях його вразила врода селянки Степаниди. Маючи 

чесні наміри, він пішов до неї додому та попросив у батька дозволу про зустріч. Місячної зоряної ночі 

під вербами біля Сули Михайло очікував красуню, і думки ткали поезію... 

«Ніч яка, Господи, місячна, ясная, зоряна, 

Видно, хоч голки збирай. 

Вийди коханая, працею зморена, 

Хоч на хвилиночку в гай...» 

  Він дочекався дівчини, розмова відбулася, але Степанида виявилася зарученою. Його серце не 

витримало, парубок зліг. Виходила його кароока Софійка, сестра Миколи Лисенка. Дівча давно було 

закоханим у троюрідного брата і зробило усе, щоб спалахнуло взаємне кохання. 

Незважаючи на невдоволення сім’ї (закохані навіть хотіли втекти, якщо їм 

заборонять бути разом), в 1862 році вони одружилися. Весілля було скромним. 

Молодим довелося вмовляти сільського священика, щоб він їх повінчав, 

оскільки наречена була 14-літньою дівчиною. Шлюб виявився міцним, 

щасливим і багатим на дітей.  

     В січні 1869 року Михайло Старицький продав свій маєток у Кліщинцях і 

перебрався на Поділля, село Карпівка Могилів-Подільського повіту. Працював 

багато: писав поезії, драми. В 1871 році знову переїжджає до Києва. Він 

захоплено віддається літературній і громадсько-культурницькій діяльності, 

робить перші перекладацькі спроби, публікує перші власні вірші (під 

псевдонімом Гетьманець) у львівських виданнях "Правда" і "Нива". У цей час 

активізується діяльність Старої громади, активним учасником якої був і             

М. Старицький. Незважаючи на цензурні заборони, у перекладах                         

М. Старицького виходять українською мовою «Казки Андерсена» (1873), «Байки Крилова» (1874), 

«Пісня про купця Калашникова» М.Ю. Лєрмонтова (1876). Результатом подорожі М. Старицького на 

Балкани стають «Сербські народні думи та пісні» (1876).  

     Тим часом Емським указом 1876 року було підтверджено в більш категоричній формі заборону 

перекладати і друкувати твори українською мовою і ставити на сцені українські п'єси. Проте репресії 

викликають у відповідь бурхливий потік літературних і драматичних українських творів. Київський 

генерал-губернатор заборонив трупі корифеїв (так незабаром їх почали називати) виступати на території 

свого генерал-губернаторства, тобто у Київській, Волинській, Кам'янець-Подільській, Полтавській і 

Чернігівській губерніях. Та молодий український театр дуже швидко набуває величезної популярності 

не лише на Україні, а і в Росії, Молдавії,  Польщі – скрізь, куди виїжджає на гастролі. Заборонено було і 

діяльність громад, що нібито сприяли поширенню сепаратистських поглядів. Почались переслідування 

керівників Громади.  Під тиском імперської влади М. Старицький змушений був у 1878 році емігрувати 

на деякий час за кордон. Повернувся в Україну в 1880 році й знову розгорнув видавничу і театральну 

діяльність.   На початку 80-х років М. Старицький добивається відкриття літературно-художнього 

журналу.  

    Зустріч у Києві на початку 80-х років М. Старицького та М. Лисенка з організаторами 

Єлисаветградського аматорського гуртка М. Кропивницьким та М. Садовським поклала початок першій 
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українській професійній трупі під керівництвом М. Старицького. До неї 

ввійшли М. Заньковецька, М. Кропивницький, М. Садовський, 

П.Саксаганський,     І.  Карпенко-Карий,  М. Садовська-Барліотті та інші. 

Незабаром трупа розділилася на два колективи, один із яких очолив М. 

Кропивницький, а другий – переважно молодь –                       М. Старицький.  

Митець, відмовившись від мрій про артистичну кар'єру, не лише віддає 

театральній справі свій талант режисера і театрального педагога та орга-

нізаторську енергію, але й підпорядковує їй життя всієї родини. Продавши 

маєток у Карпівці, всі свої статки він віддає на театр: створює прекрасні 

декорації, костюми і реквізит, набирає досить великий хор і оркестр, поліпшує 

умови життя всіх працівників. Постійно дбає Старицький і про розширення та 

поглиблення репертуару, намагаючись ставити перш за все високохудожні 

п'єси. Значну частину репертуару складають твори самого митця, а також М. Кропивницького та І. 

Тобілевича. Музику до багатьох вистав пише Микола Лисенко. Та все це мало і зворотній бік – постійні 

сутички з цензурою і властями, безкінечні переїзди, робота в непристосованих приміщеннях,  постійна 

плинність виконавського складу, суперечки з акторами через    розподіл ролей та гонорари... Роками 

Старицький лише уривками бачив дружину та дітей, родинний добробут було підірвано: старші дочки з 

юності самі мусили заробляти на життя, ще й допомагаючи батькові в театральних і літературних 

справах.  У 1893 р. Старицький через  серйозну хворобу серця залишає трупу і цілком віддається 

літературній творчості. Дедалі більше допомагає батькові в літературній роботі дочка Людмила. В 

останні роки життя М.Старицький керує драматичним гуртком Київського літературно-артистичного 

товариства, продовжує літературну, видавничу діяльність.            М. Старицький почав готувати 

 видання альманаху «Нова рада», але вже не зміг цей намір завершити. Життя М. Старицького 

обірвалося 27 квітня 1904 року. Він похований у Києві на Байковому кладовищі. 

    У доробку Михайла Старицького – поетичні твори, роман-хроніка «Богдан Хмельницький», історичні 

романи «Руїна», «Останні орли», «Розбійник Кармалюк», повісті, оповідання, понад 200 перекладів з 

російської та європейських літератур. Вершиною його творчості є твори для театру: це лібрето опер         

М.В. Лисенка «Різдвяна ніч», «Утоплена», «Чорноморці», «Тарас Бульба»; інсценізації «За двома 

зайцями» – на сюжет маловідомої п'єси І. Нечуя-Левицького «На Кожум'яках», «Зимовий вечір» – за 

оповіданням Е. Ожешко, «Циганка Аза» –  за повістю Ю. Крашевського «Хатина за селом» та ін.; 

оригінальні п'єси «Не судилось», «У темряві», «Ой, не ходи, Грицю, та й на вечорниці», «Богдан 

Хмельницький», «Маруся Богуславка», «Оборона Буші», «Остання ніч», «Талан» (перша п'єса про 

українських акторів) та інші, які становлять золотий фонд української драматургії.  

    Діти Михайла Старицького – 3 дочки та син – продовжили справу батька і знайшли своє покликання в 

різних галузях, пов’язаних із театральною і літературною діяльністю. 

В Україні  глибоко шанують творчість відомого письменника і театрального діяча Михайла Старицького 

та його нащадків. У  1976  році в   селі   Кліщинці  на  Чорнобаївщині, де  народився   письменник,    

встановлено бюст   М.П. Старицького, а у 1982 році  – відкрито його музей.  

     З 2001 р. року запроваджена премія імені Михайла Старицького. З 2002 рокув Києві діє музей 

Михайла Старицького. Точному відтворенню інтер’єрів помешкань послугували спогади онуки 

письменника Ірини Стешенко, яка передала музеєві численні сімейні реліквії – 

рідкісні книжки та періодичні видання з родинної бібліотеки, твори живопису, 

унікальну колекцію кераміки кінця ХІХ – початку ХХ століття, оригінали 

рукописів, першодруки творів письменника та його нащадків, особисті речі 

митця. 

    В Одесі, Харкові,  Хмельницькому, Рівному, Черкасах, Умані  та інших містах 

є вулиці імені Михайла Старицького. 

    Ім’я нашого земляка носить Хмельницький обласний український музично-

драматичний театр – один із найстаріших театрів України. 

    В Києві та Чеpкасах існують бронзові уособлення головних героїв твору «За 

двома зайцями» Проні Прокопівни і Голохвастова. 

    До 170-річчя від дня народження М. Старицького Укрпоштою було випущено 

ювілейний конверт.  

 

За матеріалами Черкаської обласної бібліотеки для дітей



 

 

 

 

 

  

Говоримо українською правильно!!! 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                      Рубрику веде Т.Г. Середа 
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Правила поведінки під час проведення новорічних свят біля ялинки 
    Протягом останніх років в Україні спостерігається тенденція до збільшення кількості 

надзвичайних ситуацій, особливо пожеж в зимовий період. Упродовж цих місяців виникає більше 

40% пожеж від загальної кількості, а загибель людей становить понад 70% від загальної кількості 

жертв вогню. Аналізуючи дану ситуацію, встановлено, що домінуючою причиною виникнення 

пожеж з загибеллю людей на них є необережне поводження громадян з вогнем. В зв’язку з цим та з 

метою попередження пожеж під час проведення святкувань закликаємо вас не забувати про прості 

правила поведінки з піротехнікою, і тоді святкова новорічна ялинка, феєрверки принесуть лише 

радість у ваш дім. 

Почнемо з ялинки. Сучасні синтетичні ялинки оброблені спеціальним розчином і виготовлені із 

пластмаси, яка не виділяє отруйних речовин при нагріванні. Цього не можна сказати про ялинки, 

випущені до 1985 року. Переконайтеся, що ваша штучна красуня безпечна. Для цього відщепніть 

шматочок пластмаси, з якої виготовлена ялинка, і нагрійте його сірником (підпаліть). Якість диму чи 

швидкість горіння безпомилково вкажуть на вогнестійкість та нетоксичність штучної ялинки. Якщо 

спостерігаєте швидке спалахування або ж дим подразнює слизову носоглотки, краще придбати нову 

ялинку. 

Скляні ялинкові прикраси бажано розмістити на недоступній для дітей висоті. Розкидаючи 

конфетті (блискучі, різнокольорові кружечки), пам’ятайте, що дитина може разом із повітрям 

випадково вдихнути стружки металу, і вони, потрапивши в дихальні шляхи, можуть викликати 

алергію або навіть призвести до летального випадку. Тому краще обійтися без конфетті, 

використовуйте гірлянди. 

Електрогірлянди бажано розвішувати також на недоступній для дитини висоті, оскільки її бажання 

провести «експерт-аналіз» вмісту кольорового вогника може закінчитися електричним шоком. 

Якщо ви бажаєте прикрасити підніжжя ялинки ілюзією снігу, то використовуйте для цього тільки 

просочений вогнестійким розчином папір. Використовувати ж вату не рекомендується. 

Яке новорічне свято без чудес різної піротехніки?! 

Свічки, хлопавки, бенгальські вогні, звукові жарти і фонтани вогню, ракети – обов’язковий 

атрибут Нового року. У зв’язку із загальною пристрастю до таких забав рекомендується враховувати 

наступне: 

–  купуйте піротехніку тільки в магазинах або спеціалізованих кіосках; 

– зверніть увагу на термін зберігання виробу. Якщо він закінчився — краще утриматися від 

покупки. 

Необхідно пам’ятати, що петарди мають небезпечний радіус дії від 0,5 м до 5 м. Не 

рекомендується підривати їх у приміщеннях, а також спостерігати за ними з близької відстані; дрібні 

частинки, які розлітаються, можуть пошкодити очі чи підпалити щось у квартирі. Пам’ятайте, що 

застосування петард поряд із маленькими дітьми взагалі недопустиме, оскільки це може призвести до 

розладу психіки дитини. 

Необхідно бути дуже обережними при використанні бенгальських вогнів, особливо дітьми. 

Паличку з вогнем потрібно тримати на відстані витягнутої руки і не підносити близько до одягу, очей 

та ялинки. 

Якщо ви хочете весело і без пригод зустріти Новий рік: 
–  встановлюйте ялинку на стійкій основі так, щоб гілки не торкалися до стін і стелі та були на 

безпечній відстані від електроприладів і побутових печей; 

–   не встановлюйте ялинку на високій підставці (стілець, табуретка, журнальний столик та ін.); 

– поставте стовбур ялинки у відро з мокрим піском і час від часу зволожуйте його; 

–  якщо ялинка засохла, викиньте її, тому що вона може спалахнути, як факел. 

–   не запалюйте на ялинці свічки, бенгальські вогні, а також 

саморобні електрогірлянди; 

–  не направляйте в її бік хлопавку; 

ШКОЛА БЕЗПЕКИ  
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–   пам’ятайте: особливо небезпечним на ялинці є золотаво-сріблястий дощик з алюмінієвої фольги 

(навіть якщо він фабричного виготовлення), який може замкнути електрогірлянду; 

–   не забувайте: діти можуть перебувати біля ялинки з увімкненою гірляндою тільки у 

присутності дорослих; 

–  свічки закріпіть на твердій поверхні, не покритій скатертиною чи серветкою; 

–  покладіть неподалік від ялинки декілька паперових пакетів із піском, поставте ємність з водою, 

покладіть стареньку ковдру, приготуйте електричний ліхтарик; 

– із метою запобігання виникненню пожежі можна обробити ялинку спеціальним вогнестійким 

розчином. 

Ваші дії при загоранні ялинки 

При загоранні електрогірлянди негайно вийміть із розетки вилку електроприладу (вона повинна 

бути в доступному місці) чи вимкніть автоматичні запобіжники (викрутіть пробки) в електросиловій. 

Зателефонуйте у пожежну охорону (телефон 101). Зваліть ялинку на підлогу, щоб полум’я не 

піднімалось угору (можуть зайнятися шпалери та штори), накиньте на неї ковдру, закидайте вогонь 

піском чи залийте водою (якщо це жива ялинка). 

Синтетична ялинка горить швидше, при цьому матеріал, з якого вона виготовлена, плавиться і 

розтікається, виділяючи отруйні речовини (оксид вуглецю, синильну кислоту і фосген). Гасити водою 

полімери, які горять, небезпечно, тому що можливе розкидання іскор і розплавленої маси. Не 

торкаючись до палаючої синтетичної ялинки голими руками, накиньте на неї цупке покривало і 

засипте піском. 

До прибуття пожежників постарайтеся за допомогою піску та води ліквідувати осередок пожежі 

або хоча б не допустити розповсюдження вогню, накинувши на речі, які зайнялися від пожежі, цупку 

мокру тканину чи ковдру. Як і в інших випадках пожежі у квартирі, не відчиняйте вікна та двері, 

оскільки протяг більше розідме полум’я. Якщо загасити пожежу неможливо, то щільно зачиніть двері 

в кімнату, де виникла пожежа, і поливайте їх ззовні водою. Повідомте сусідів про виникнення пожежі 

та, якщо це необхідно, виведіть людей, присутніх у квартирі, в під’їзд. 
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