
 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОРИГІНАЛ 
Оригінальна газета для оригінальних людей!!! Жовтень, 2015 №11 (11)  

Черкаська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №7  

Черкаської міської ради Черкаської області 
 

 

Святковий номер! 

Більше сторінок!!! 
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ВІТАЄМО ЖОВТНЕВИХ ІМЕНИННИКІВ: 

Хатнюк Світлану Володимирівну – 01.10 

Левченко Олександра Івановича – 03.10 

Середу Тетяну Григорівну – 17.10 

Шевченко Ольгу Павлівну – 21.10 

Перепечаєву Олену Петрівну - 21.10 
Хай будуть з Вами здоров’я та сила, 

Хай доля буде ласкава і щира! 

Щоб ніколи не знали Ви втоми! 

Хай мир і злагода будуть у домі, 

Хай Господь дарує надію й тепло 

На довгі літа, на щастя й добро! 
 

   Творчий тандем адміністраторів 
найкращого шкільного сайту, редакційна група шкільної газети 
«ОРИГІНАЛ» щиро вітають із днем народження літературного 

адміністратора шкільного сайту, головного редактора шкільної газети, 
наполегливу, творчу, креативну жінку – Середу Тетяну Григорівну. 
Бажаємо нескінченних творчих ідей, які ми намагатимемось втілювати 

в життя, міцного здоров’я, щасливих, яскравих посмішок від рідних та 
близьких, поваги від оточуючих та найдорожчих 

людей і нескінченного жіночого щастя. 
   Ми захоплюємося Вашою творчою енергією, тож 
нехай вона ніколи Вас не залишає! 

   Ми Вас щиро любимо і цінуємо! 

СОНЯЧНІ ВІТАННЯ 

Палкі вітання нашим читачам! 
    Останні гарячі сонячні дні не пускали думок, що за вікном осінь. Та природа 
невблаганна, і вже падолист шелестить під ногами поволі, і вже коротшим стає день, 
і ми збираємо в осінній яскравий букет разом із повними айстрами і запашними 
хризантемами найщиріші побажання для педагогів! Адже початок жовтня зустрічає 
нас Днем Учителя!!! Тому жовтневий випуск «ОРИГІНАЛУ» в першу чергу для наших 
найкращих вчителів! )) 
  Окрім того, разом помандруємо святковим дайджестом, згадаємо про людей 
похилого віку, познайомимося ближче із психологічною службою школи,  згадаємо 
Захисників Вітчизни, поборемося із синдромом понеділка, вивчимо шкільне меню, 
помиємо руки, посміхнемося, згадаємо про шефа, перейдемо на зимовий час і, звісно 
ж, поговоримо українською! Це основні теми цього номеру! Він дійсно насичений, 
тематичний і, сподіваємося, цікавий! Тож насолоджуйтеся і оцінюйте!!!                                             
                                                   Головний редактор газети Тетяна Григорівна Середа 



 

  3  
 

   

 
Дорогі колеги! Працівники школи і ветерани освітянської ниви! 
Коли починає тихо падати осінній жовтий лист, приходить до нас 

свято – День працівників освіти! Так склалося символічно, що наше 
професійне свято відзначаємо саме восени. Як гарна, погожа осінь 
обдаровує нас своїми багатствами, так і ви, учителі, даєте дітям 
неоціненні скарби людських якостей, які є такими важливими у 
житті. Учителювання – не фах, це покликання. Часом воно межує з 
громадським подвигом і доходить до самопожертви. А ще 
вчителювання – відповідальна й невимовно виснажлива праця. А 
ще – це незрівнянна радість Майстра від плекання Людської Душі. 
Цього дня кожен учитель вислуховує, який він мудрий, вправний, 

красномовний, вродливий, сучасний, одним словом, неповторний. І усе це – правда! 
Кожне свято має свою магію. Певно, магію сьогодні створює море квітів і океан 
вдячних слів. 

Шановні сивочолі ветерани освітянської ниви! Низько вклоняємося усім вам за 
неоціненний внесок у розвиток нашої школи, за ваш учительський подвиг! 65 
працівників сьогодні спільними зусиллями примножують традиції рідної сьомої 
школи! І про яку би сферу діяльності не йшла мова – адміністративну, навчально-
виховну, обслуговування приміщень, організацію харчування чи медичне 
обслуговування – всюди є яскраві приклади самовідданої праці наших колег, які 
роблять спільну справу – виховання дітей, 
майбутнього нашої держави! 

Дорогі колеги! Сьогодні по праву ваше свято! 
Свято скромних, але достойних людей, свято добра, 
мудрості та любові! Низький уклін за вашу 
натхненну і самовіддану працю! За вашу непохитну 
віру у кожного учня, у кожного з нас! За ваше 
розуміння, підтримку і за частинку душі, подаровану 
дітям і рідній справі! За наше минуле, теперішнє і 
майбутнє!  

Директор школи Середа Юрій Васильович 

 

 

 
   Любі вчителі! 
   Кожного дня Ви приходите до школи з новими 
планами та настроями, однак дещо залишається 
незмінним! Ваше прагнення навчати, передавати 
досвід та робити цей світ кращим! 
   У день професійного свята від мого імені та усього 
шкільного парламенту щиросердно вітаємо Вас! 
   Бажаємо міцного здоров'я, щастя та великих успіхів 
у Вашій професійній сфері. Радійте життю, частіше 

посміхайтеся! Живіть у достатку та злагоді!  
З повагою Анастасія Погорельська  

та колектив шкільного парламенту 

ВІТАННЯ ВІД ДИРЕКТОРА ШКОЛИ 

Вітання від Президента і парламенту 
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Дорогі вчителі! Сердечно вітаємо Вас із професійним святом!  

Справжній вчитель, як свічка, - згорає без залишку, щоб освітити шлях іншим. Ви завжди 

доносили до нас, до наших юних умів найважливіші і значущі речі. Бажаємо Вам здоров'я та 

довгих років, енергії і поваги оточуючих, оптимізму, 

визнання Ваших колег, розуміння з боку батьків і розумних, 

що рвуться до знань, учнів! Нехай Ваша праця приносить 

радість і задоволення. Для більшості Ви - просто вчителі, 

для нас, Ваших учнів - справжні герої! Не забувайте про це! 

Дякуємо за Ваше терпіння! Зі святом Вас! 

За розум осяйний, 

За мудрість й доброту від Бога, 

Прославимо в віках - 

Звеличимо в піснях – 

Високу працю педагога! 

 

 

Шановні колеги! За покликом серця ми з вами обрали благородну, потрібну, але дуже 

відповідальну професійну стезю - педагогічну. Вчити дітей - це не просто наша робота, це стиль 

життя. Адже ми дбаємо про учнів, як про рідних дочок і синів. Бажаємо вам, дорогі колеги, 

незгасимої енергії, квітучого здоров'я, нових здобутків та перемог! Давайте не падати духом 

ніколи, і навіть коли гори зошитів перевіряємо і до пізньої ночі свята готуємо! Колеги, нехай буде 

нам все по плечу! 

Дорогі вчителі! Ви – найкращі вчителі! Ми Вами пишаємося! Ми на Вас рівняємося! Ми Вами 

захоплюємося! Так тримати!!! 

Допоки сонце світить з висоти, 

Щебечуть птахи, зацвітають квіти, 

Ми Вам життям бажаєм твердо йти, 

І днем грядущим від душі радіти!  

Хай щастя завжди супроводить Вас, 

Людська повага й шана не минають, 

А вашу мрію й працю повсякчас 

Лиш визнання вінчають! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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!!! 

Учителів вітає «ОРИГІНАЛ» 

Вітання від адміністраторів шкільного сайту 

http://school7.ck.ua/
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У першу неділю жовтня Україна святкує День учителя, або День 

працівника освіти. Цього дня ми вшановуємо нелегку працю вчителів, 

дякуємо їм за все, що вони нам дають, бажаємо усіляких гараздів. Одні – 

щиро, а інші – для годиться… 

Я помічаю, що авторитет учителя у наш час у суспільстві падає. 

Якщо раніше ця професія була однією із найпрестижніших (у 

цивілізованих країнах так і є!), і учителів поважали, навіть ставилися з 

якоюсь побожністю, то зараз ставлення до вчителів дещо змінилося. 

Учні дозволяють собі не слухати учителя, сперечатися, обманювати і 

навіть насміхатися та грубити. Так, є такі випадки, на жаль! Що ж сталося? 

На мою думку, є дві причини. Перша – виховання дітей удома (якщо батьки дозволяють собі проявляти 

неповагу до вчителя, то так само поводить себе і їх дитина). Друга – самі учителі не досягають того рівня 

(морального, інтелектуального, фахового), щоб бути авторитетом для учнів. Тож для того, аби повернути дещо 

«втрачену» популярність цієї професії,  слід вчителям працювати над собою, а батькам та учням бути більш 

толерантними та вдячними у ставленні до вчителів. 

Як на мене, вчитель – це справді почесна професія, якщо людина відповідає цьому званню. Адже замало 

просто отримати певні знання з окремого предмету і уміти їх передати. Треба бути цікавою людиною, розуміти 

кожного, не зверхньо ставитися до учнів, іноді «спускатися» до них, аби зрозуміти… Призначення учителя – не 

тільки дати знання з математики чи мови, а виховати Людину, бути прикладом для дітей у всьому: у вчинках, 

поведінці, розмові, зовнішньому вигляді… 

Але не слід забувати, що вчителі – це звичайні люди, у яких є власні сім’ї, проблеми, розчарування, 

радощі. Іноді вони роздратовані й несправедливі (можливо, удома щось або попередній клас погано себе повів, 

або керівник насварив), а ми провокуємо їх на нервові зриви. Слід коректно поводитися у таких ситуаціях! 

Моя мама – викладач. І я знаю, як іноді важко їй працювати, як утомлюється вона на роботі! А вдома – 

родина, кожен зі своїми проблемами. А треба  готуватися до завтрашніх уроків, різних виховних заходів, 

перетелефонувати батькам учнів… І так у кожного вчителя! 

Тож я впевнений - нам є за що дякувати нашим учителям: за їх тепло, розуміння, знання, що нам дають, 

доброту, за те, що просто роблять з нас Людей!!! ДЯКУЮ!!! 

   Шановні вчителі, вітаю Вас зі святом! Бажаю невичерпної енергії, успіхів у всіх починаннях і високих 

досягнень. Зичу міцного здоров’я, сімейного благополуччя, миру і щастя Вам і  Вашим родинам! 

Думками ділився Євгеній Буряк 
 

 

 

Як живе вчитель у Франції? 
   Стати вчителем у Франції вельми непросто. Чому? Та тому, що з однією вузівською "корочкою" молодого 

фахівця на роботу ніхто не прийме. Справа в тому, що у Франції вчителів наймає на роботу не школа, а держава. 

Держава щорічно виділяє певну кількість вчительських місць і проводить на них конкурс. При цьому число 

бажаючих їх зайняти - у декілька разів більше, тому багато хто не отримує права на викладання з першого разу. 

Проте переможців конкурсу забезпечують роботою за розподілом. 

  Однак це зовсім не означає, що педагог буде відпрацьовувати своє навантаження у 18 годин тільки в одній 

школі і навіть в одному місті. Єдина втіха: витрати на дорогу "страждальцеві" оплатять. "Одній вчительці 

доводилося 2 рази на тиждень їздити з Марселя в Авіньйон, які знаходяться на відстані 87 км. Через місяць 

такого життя бідолаха стала погано себе почувати", - розповідає Аліна Аксьонова, яка рік пропрацювала 

асистентом вчителя у Франції. Але багато хто терпить такі умови праці, оскільки французькі педагоги 

заробляють дуже непогано: 1500-2000 євро (середня зарплатня по країні - 2068 євро). 

   Крім того, у вчителів існує ряд надбавок, які дозволяють їм "розбагатіти" десь на 100-130 євро. Ще є так звана 

"професійна картка". "З нею педагоги можуть безкоштовно відвідувати всі національні музеї, а в приватних - 

отримувати велику знижку. Атмосфера ж у французькій школі досить демократична. Наприклад, учням не 

задають домашніх завдань, а вчителі дуже рідко підвищують голос на них. І останні до цього настільки звикли, 

що можуть дозволити собі, наприклад, читати газету на уроці. При цьому вони дуже дивувалися, коли я 

забороняла подібні речі", - ділиться враженнями українка.)))                За кордоном «мандрувала» Т.Г. Середа 

А ЯК ДЕСЬ?.. 

І ще раз про День Учителя!!! 



 

  6  
 

 
 

Шановні колеги! Пропонуємо хоча і несерйозний, але непоганий спосіб розрядити атмосферу 

звичайного робочого дня, втішити насамперед себе, щоб із новим поглядом на ту ж саму справу прийняти 

єдине вірне рішення. Не сприймайте на власну адресу: зрештою усі ми – тільки 

люди! 

ДУМКИ ВГОЛОС 
 Боже милий! Допоможи мені стати таким учителем, яким хоче бачити мене 

директор.  

 Прошу, дай мені невичерпної мудрості, щоб пояснювати учням навіть те, 

чого мене самого не вчили. 

 Дай мені такої любові до ближнього, щоб учня, який вперто не хоче вчитися, 

я міг наставити на шлях істини своїм прикладом і м’яким переконанням 

замість того, щоб негайно «стерти його на порох». 

 Всели в мою душу мир і спокій, навчи усміхатися навіть тоді, коли до школи їде комісія, а в мене 

усе летить шкереберть. Зроби мене наймудрішим, найдобрішим, найдалекогляднішим і 

найпроникливішим серед смертних. А коли, Боже, ти допоможеш досягти вершин, яких вимагає від 

мене директор, коли я нарешті стану зразком для всього світу, ось тоді, Боже, тобі доведеться 

посунутись. 

Але насправді тільки глибокі знання, кропітка праця, креативне мислення, чуйність зроблять з 

починаючого спеціаліста справжнього Вчителя. Тобто вчителя можна виховати, а ось педагогом можна 

тільки народитись! Зі святом, Педагоги!!! 

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

В одному з навчальних закладів Лондону стався такий випадок. Дівчатка старших класів наносили на 

вуста губну помаду, а потім відтиск поцілунку залишали на дзеркалі. Уявляєте, який жахливий вигляд мало 

дзеркало під кінець дня?! З дівчатками розмовляли вчителі, запрошувались батьки. Але рішення проблеми 

не знаходилось. І ось диво! Одного дня поцілунків на дзеркалі не стало. Тому що... Прибиральниця, 

помивши підлогу, на очах дівчат, намочила у відрі щітку і старанно протерла дзеркала... 

Є вчителі і є педагоги!!! ))) 

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

Як покращити життя собі і оточуючим? 
Навчіться вибачати і прощати. Люди часто бувають нелогічними 

й егоїстичними. Все одно прощайте їх. Очищення душі приносить не 

лише духовний спокій, але й покращує фізичний стан. Нерідко 

підвищення тиску буває не від того, що ви їсте, а що «їсть» вас. 

Змиріться іноді з тим, що вам не до вподоби. Гнів, підозра, 

заздрість, глибока зосередженість на власній персоні не додають 

здоров’я, а навпаки – погіршують його. В житті не завжди складається 

так, як хочеться саме вам. 

Визначте собі мету. Пам’ятайте, що рефлекс цілі закладено в нас, і 

бажання досягнути мети стимулює, захищає організм. Не забувайте 

тільки розрізняти мету і забаганку. 

Усміхайтеся. Це не означає приліпити «службову» посмішку. Частіше посміхайтеся до себе і з себе. 

Пожартуйте хоча б три рази на день. 

Навчіться говорити «ні». І шефові також. А іноді й собі. 

Зніміть ногу з педалі газу. Навіть машина хоче «відпочинку». Біг продовжує життя, а біганина – 

вкорочує. 

«Загляньте в себе», щоб не жалітися вслід за героєм відомої оперети: «Я такий заклопотаний, такий 

забіганий, що не маю часу зустрітися із собою». Час від часу вимикайте мобільний телефон і «залягайте на 

дно». 

Уникайте токсичного людського оточення. Нас оточують токсини не лише матеріальні. Іноді стає 

світліше, коли хтось покине приміщення. Але (за Шопенгауером) і такі люди потрібні. 

Творіть добро. Без очікування винагороди. 

Педагог – покликання душі! 
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Не зневажайте людей в старості. У них є чому повчитися – і їм від того легше. Всі такими будемо. 

Візьміть на коліна кота. Спілкування з кроликом, хом’ячком, котиком і догляд за ними може сприяти 

зниженню артеріального тиску (за даними досліджень). Хоча діти й онуки заслуговують на більшу увагу і з 

кращим результатом. 

Читайте книжки, слухайте спокійну музику – і розслабитесь, і відпочинете, і порозумнішаєте. 

Будьте оптимістами. Принаймні, намагайтеся оптимістичніше дивитися на світ і при цьому пам’ятайте: 

Без любові все ніщо! 

Зі шкільних творів 
 «Хлопчака, який ширяв у небі, помітив орел».   

 «В своїх чоботах я почував себе як удома». 

 «У Вови синець під оком, який йому дуже личить». 

 «Завіса відкрилася, й аплодисменти голосно заплескали». 

 «Він стояв і брязкотів зубами». 

 «З-за куща визирнули заячі вуха». 

 «Мисливець широко заплющив очі й вистрілив». 

 «На столі стояв глечик з молоком і бутербродами». 

 «Спортсмени бігли, відштовхуючись задніми ногами». 

 «Південна частина Гренландії покрита ескімосами». 

 «Корова топнула копитом і махнула хвостом з рогами». 

 «Цілу ніч у наметі пищали комарі і комахи». 

 «В руках Діда Мороза була велика палиця, якою він охороняв торбу з подарунками». 

 «Снігуронька живе у лісі і харчується снігом, бурульками і пломбіром». 

 «В густій бороді Діда Мороза заплутався заєць». 

 «Годинники бувають висячі, стоячі, лежачі і ходячі». 

 «Коли в горах злива, то іде дощ».   

 «Я не люблю літати літаком, бо ніколи ще не літав». 

 «Він прибив до коня підкову». 

 «Вночі було два градуси нижче цельсія». 

 «Троянда — прекрасна квітка. Вона схожа на капусту». 

 «Навкруги стояли розгублені обличчя». 

 «Бики — це найстрашніші корови в череді». 

 «Його руки з такою ж швидкістю, як і язик, місили тісто». 

 «Хлопчик облизався до вух». 

 «Ми спали, але нам не спалося». 

 «Він оглянувся і сторопів: перед ним, сидячи на коні, стояв Тарас Бульба». 

 «Хлопчики йшли, дружно ляпаючи носами по калюжах». 

 «Льотчик змахнув крилами й обігнув шосе».   

 «Коза кричала нелюдським голосом». 

 «Свиня заскавучала й радісно замахала хвостом». 

 «Шкільний дзвоник захлинувся, а потім закашлявся». 

 «М'яч ударився об ворота, а ті зойкнули і впали». 

 

                                  Матеріал підготувала Т.Г. Середа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

УВАГА!!! 
Адреса шкільної сторінки в Фейсбуці: 

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

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


 

  

 

 
Посвята у першокласники – відбулася! 

  Учні 1-А класу вже відзначили «Посвяту в першокласники»! Наймолодших учнів у 

актовій залі з нетерпінням чекали найрідніші для них люди: мами, тата, бабусі, 

дідусі, рідні та близькі. Під час свята дітлахи розказували вірші, заспівали пісню 

«Вчать у школі», порозгадували загадки від старших друзів-п’ятикласників та 

отримали від батьків святковий коровай, яким мали змогу поласувати в їдальні школи. За такий короткий 

час дітлахи на чолі зі своєї чарівною класною мамою Правдюк Людмилою Петрівною підготували 

найперше і гадаємо незабутнє для них і батьків свято. Тепер можна з гордістю казати – вони гідна зміна 

нашим старшокласникам. Тож успіхів вам – наші наймолодші! 

                                        День здоров’я 11-Ф класу 

Щорічно в другу суботу вересня в Україні відзначається День фізичної культури 

та спорту. Цього року 11-Ф клас вирішив теж не відставати від традицій. Діти 

разом із батьками та класним керівником Фесун Світланою Євгенівною зібрались 

на базі відпочинку «Динамо». Всі присутні мали змогу спробувати найсмачнішу 

юшку та кашу, а потім продовжили теплу зустріч грою у футбол та волейбол. 

Діти та батьки були переповненими позитивними емоціями та отримала велике 

задоволення від спілкування та ігор. 

Виклик прийнято…. 

  Гіппократ писав: «Гімнастика, фізичні вправи, ходьба повинні міцно ввійти в повсякденний побут 

кожного, хто хоче зберегти працездатність, здоров’я, повноцінне і радісне життя». 

   15 вересня учні 8-11 класів взяли участь у спортивному флешмобі. Діти відповіли на виклик учнів 

Черкаської спеціалізованої школи № 20 та продовжили започатковану ними “Естафету здоров’я”. Під 

гаслом “Здорова дитина – успішна країна” ми передаємо виклик усім школам Черкас та України.  

Відвідування планетарію 

У рамках вивчення предмету «Астрономія» учні 11 класів разом із вчителем фізики Токовою В.В. та 

вчителем англійської мови Кошмай С.М. відвідали Черкаський планетарій і прослухали лекцію про 

 небесні світила й небесну сферу,  познайомилися з сузір’ями нічного неба Черкас, дізналися багато 

цікавого про розташування  різних зірок та сузір’їв на небі.  

Єдиний урок «Врятуємо життя дітей!» 

   У рамках Тижня безпеки дорожнього руху, який проходив з  14 по 18 вересня 

2015 року, класні керівники 1-11 класів провели Єдиний урок з вивчення 

правил дорожнього руху для учнів   школи за темою «Врятуємо життя дітей!» 

  У формі вікторини учні закріпили  знання про дорожній  рух  і правила  

безпечної поведінки на вулицях, аналізували дорожні ситуації, складали схеми 

маршрутів  від дому до школи, згадали основні правила безпечного переходу 

через дорогу, переглянули тематичні мультфільми. 

Міжнародний день миру 

   День миру в Україні встановлений Указом Президента № 100 від 5 лютого 2002 

року «Про День миру» і відзначається щорічно 21 вересня — в Міжнародний день 

миру.  

На честь Дня Миру представництво ООН в Україні організовує Всеукраїнську акцію 

«Голуб Миру», до участі в якій запрошуються колективи та учні українських шкіл. Члени  учнівського 

самоврядування  долучилися до   акції «Голуб миру». Учні-активісти виготовили імпровізовану карту 

України у фойє школи, провели майстер-клас, на якому учні виготовили своїми руками   паперових Голубів 

із побажаннями, які  під час виступів вручать пораненим бійцям-героям  АТОвцям, показавши тим самим, 

як всім нам важливий мир на планеті.   

  Школярі – учасники гуртка «Квілінг» –  зробили шаблон голуба, а учні 3-4 кл.  виготовили їх і  виклали 

ними ті частини України на імпровізованій карті, куди б вони хотіли відправити своє послання миру та 

добра. Потім   всі об’єднались на флешмоб «Голуб миру» під девізом: «Якщо не ми, то хто? Якщо не 

зараз, то коли?» і випустили в небо повітряні кульки з голубками, тим самим діти висловили своє бажання 

жити у світі без воєн. 

Екскурсія до музею Оборони 

   Указом Президета України від 30.10.2001р. 22 вересня ми відзначаємо День 

партизанської слави. До цієї дати в школі проходять тематичні класні години та 

екскурсії до шкільного музею, під час яких учні дізнаються хто такі партизани, 

про їх героїчну боротьбу проти нацистських загарбників. Окрему увагу 

ШКІЛЬНІ НОВИНИ 
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екскурсоводи приділяють партизанському руху на Черкащині та участі в ньому молоді. Відзначається 

особливе значення партизанського руху  і їх найменші перемоги над загарбниками. Цього року першими 

відвідали шкільний музей учні 5-Б класу. Вони з цікавістю слухали розповіді керівника музею Прядко 

Марії Андріївни та уважно роздивлялися запропоновані експозиції. Особливо привертали увагу макет 

партизанської землянки та види зброї часів війни.  

Екскурсія на “ТЕМП” відбулася… 

22 вересня учні 10-М класу відвідали з екскурсією машинобудівний завод 

«Темп». Потім екскурсію було продовжено на телекомпанію “Вікка”, де діти 

побачили студії каналу і змогли зсередини спостерігати зйомку і монтаж 

телепередачі «Погода» з її ведучою Ольгою Власовою. 

Учні 10-М класу дякують адміністрації заводу та телекомпанії  за гарні й 

змістовні екскурсії. 

Робота УМА 

У середу, 16 вересня, учні-члени Учнівської Міжпарламентської 

Асамблеї Черкас зустрілися з секретарем міськради Радуцьким 

Олександром Романовичом та головою партії "ВО ЧЕРКАЩАНИ" та 

кандидатом на пост мера Черкас Карасем Павлом Миколайовичем. 

У форматі полілогу обговорили проблеми міста та шкіл. Зокрема 

обговорювалися такі проблеми міста: відновлення Черкаського 

драматичного театру, створення скейтпарку, льодової арени та 

збільшення кількості смітників на вулицях Черкас. 

Також на обговорення були винесені проблеми нашої школи - це проведення швидкісного Інтернету і 

розгортання Wi-Fi мережі у школі та закупівля нової музичної апаратури для проведення у школі 

різноманітних заходів. 

"Сподіваюся усе, про що ми говорили на зустрічах, справді з'явиться та буде розвиватися у нашому 

місті і, зокрема, в нашій школі", - говорить представник нашої школи в Учнівській міжпарламентській 

асамблеї Євгеній Буряк. 

Операція “КАШТАНЧИК” 

Оголошується акція для учнів 1-4 класів “КАШТАНЧИК”.  Протягом навчального 

дня під час перерв ви маєте змогу разом із класними керівниками назбирати плоди 

каштанів, які потім будуть передані до фармацевтичних компаній для виготовлення 

ліків. Тож будьте активними! Класи, які найбільше зберуть плодів, будуть 

нагороджені!!! На старт! Увага! Вперед!!! ))) 

День туризму від 11-х класів… 

У рамках відзначення Дня туризму учні 11-А та 11-Ф класів разом з класними керівниками Кошмай С.М. та 

Фесун С.Є. пройшли «Мотузковий тренінг», який проводився у формі командних змагань по проходженню 

мотузкових етапів. Учні отримували «нескладні» завдання, які можна було виконати лише всією командою 

з повною віддачею кожного учасника. В змаганнях брали участь 4 команди, які по черзі проходили станції 

«Втеча з полону», «Павутиння», «Килим» та «Дорога з перешкодами». Після запеклою боротьби перемогу 

здобула команда «Фіксіки», яка була нагороджена вітамінним подарунком – пакунком смачних яблук. Всі 

учасники тренінгу отримали задоволення від роботи в команді, чудової погоди та веселої атмосфери. 

Дякуємо заступнику директора Українець І.К. та батькам Даніловій Е.А. та Коротич А.В. за допомогу у 

проведенні тренінгу. 

Всесвітній день бібліотек у школі 

У Всеукраїнський день бібліотек до школи завітала Чубіна Тетяна Дмитрівна, доктор 

історичних наук, професор Черкаського інституту пожежної безпеки ім. Героїв 

Чорнобиля. Гостя вручила невеличкий подарунок для шкільної бібліотеки, а саме 

художню літературу, яка неодмінно стане у нагоді учням середньої та старшої ланки. 

Тож ми щиро вдячні за такий подарунок та запрошуємо усіх учнів із задоволенням 

перегорнути сторінки новеньких книжок. 

Профорієнтація на Інститут пожежної безпеки! 

 Цього тижня до учнів 11а та 11ф класів завітали представники Черкаського інституту пожежної безпеки ім. 

Героїв Чорнобиля з профорієнтаційною метою. Голова студентської ради інституту показав учням фільм 

про їх навчальний заклад, розповів  про вступну компанію та особливості закладу, переваги навчання, а 

також відповів на питання, які цікавили наших  учнів – потенційних студентів. 
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В останню неділю жовтня, 25 жовтня 

2015р., вночі о 4 годині, в Україні 

проводиться перехід на зимовий час. 

Стрілки годинника переводять нa годину 

назад. Перехід здійснюють згіднo 

з постанoвoю Кабінету міністрів України 

№509 вiд 13 травня 1996р. "Пpо порядок 

числення часу нa території України". 

 

 

 

“Шкіряний м’яч”: перша перемога!!! 

   23 вересня відбувся футбольний турнір ” Шкіряний м’яч”, в якому взяли 

участь хлопці 5-6 класів нашої школи  та школи-суперника №24. 

   Тривала запекла боротьба! З рахунком 4:1 перемогу здобула команда нашої 

школи.  

    Вітаємо переможців та дякуємо за гарну підготовку хлопців учителю 

фізичної культури Юхимчуку Сергію Олександровичу! Бажаємо юним 

футболістам подальших успіхів і чекаємо нових перемог! 

 

 
    У рамках акції “Діти воїнам АТО” оголошується збір пластикових 

кришок на протези для воїнів АТО… 

    Пластикові кришки є вторинною сировиною для виготовлення протезів 

для бійців АТО. До акції запрошуються учні 5-11 класів. Кожен клас має 

розмістити у класній кімнаті пластикову пляшку об’ємом 5-6 літрів та 

якнайшвидше наповнити її кришечками (на пляшці обов’язково має бути присутня наліпка – див. нижче). 

Заохочення отримає той клас, який наповнить найбільшу кількість пластикових пляшок. Тож успіхів усім!  

 

 

Випускні іспити у школах відбудуться у формі ЗНО 
Міністерством освіти і науки затверджені строки та форму проведення державної підсумкової атестації 

учнів у 2015/16 навчальному році. Документом визначено, що шкільні іспити учнів 4-х та 11-х класів 

будуть проведені у травні, учні 9-х класів складуть іспити у червні. Одинадцятикласники 

складатимуть державну підсумкову атестацію у формі ЗНО. Зокрема, випускники початкової школи з 

10 по 20 травня пройдуть державну підсумкову атестацію з трьох предметів: української мови, 

літературного читання та математики. Дев’ятикласники складатимуть іспити з 1 по 10 червня. У цей період 

вони мають скласти іспити з української мови і математики, а також з одного з предметів, який буде обрано 

педагогічною радою школи. У свою чергу одинадцятикласники проходитимуть державну підсумкову 

атестацію з трьох предметів: української та іноземної мов, а також з математики або історії за вибором 

випускника. Іспити відбудуться у період з 16 по 30 травня 2016 року і будуть проведені у формі 

зовнішнього незалежного оцінювання. 

У МОН вирішили визначити найкращих класних керівників 
У Міністерстві освіти і науки підписано наказ, яким передбачено проведення Всеукраїнського конкурсу 

“Класний керівник року”.  Згідно з документом, конкурс “Класний керівник року” буде проведено серед 

класних керівників 5-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів незалежно від підпорядкування, типів 

і форм власності. 

Конкурс буде проведено у три тури, перший з яких має відбутися вже у вересні-жовтні. Обласні конкурси 

відбудуться у листопаді, а фінальний – у грудні. Організаційно-методичний супровід першого та другого 

турів конкурсу здійснюватимуть інститути 

післядипломної педагогічної освіти, а 

керівництво фінального туру покладено на 

Інститут модернізації змісту освіти. 

P.S. Шановні класні керівники, 

ознайомтеся з даним наказом. Можливо, 

саме Ви станете найкращим класним 

керівником України!!! 
 

НАШІ ПЕРЕМОГИ 

Добро починається з тебе 

НОВИНИ ЗВІДУСІЛЬ 

http://www.buhoblik.org.ua/kadry-zarplata/vremya/1980-postanova-kmu-509.html
http://www.buhoblik.org.ua/kadry-zarplata/vremya/1980-postanova-kmu-509.html
http://school7.ck.ua/wp-content/uploads/962.rar


 

 

 Добридень, Світлано Євгенівно! Дозвольте поговорити з Вами 

сьогодні як із соціальним педагогом. Адже 2 жовтня, як нам 

відомо, будете відзначати професійне свято. Чи важко Вам 

поєднувати в собі вчителя англійської та соціального педагога? 

 Загалом дуже важко, тому що професія і соціального педагога, і 

вчителя вимагає від людини безліч зусиль. Дуже багато часу витрачається 

на паперову роботу. І для того, щоб бути гарним вчителем і соціальним 

педагогом, треба працювати. 

 Як Ви вважаєте, чи актуальна професія соціального педагога в 

школі? 

 На даний момент дуже актуальна. Адже ми зараз живемо в такий 

час, коли існує дуже багато категорій соціально незахищених людей, які потребують нашої 

допомоги. У нас в школі завжди була велика кількість категорійних дітей, на кожного з них 

потрібно звертати увагу, допомагати. 

 У нашій школі функціонує психологічна служба, яка включає в себе і соціальну роботу. 

Які проблеми вирішуєте? 

 Психологічна служба школи включає в себе два працівника: психолог школи – Губанова 

Світлана Вікторівна та я - як соціальний педагог. Ми працюємо в одному напрямку, але наші 

функції трохи відрізняються. Ми проводимо такі види роботи, як консультативну, профілактичну, 

діагностичну.  Я більше займаюся соціальним захистом учнів та їх батьків. Працюємо також в 

профілактичному напрямку, проводимо різноманітні заходи з метою залучення дітей до здорового 

способу життя. Ще намагаємось незахищеним категоріям сімей надавати матеріальну допомогу, 

залучаємо  дітей до проведення благодійних свят тощо. 

 Якщо не секрет, розкажіть, будь ласка, чому Ви обрали саме такий напрямок роботи? 

 В 2000 році мені запропонували посаду соціального педагога, я довго думала, зважувала всі 

за і проти, але, врешті–решт, погодилася. Іноді жалкую про це, але, з іншого боку, і подобається 

робити людям добро. 

 Яка робота в школі проносить Вам найбільше задоволення? 

 Найбільше задоволення мені приносить робота в статусі класного керівника. У мене 

неймовірно чудовий 11-Ф клас, без якого я навіть не уявляю свого існування в школі, 

найкомфортніше мені саме з цими дітьми. 

 Нам відомо, що Ви виросли в стінах рідної сьомої школи. Тепер тут і працюєте. 

Скільки років досвіду вже набули? 

 У 1979 році я прийшла в цю школу в перший клас, коли ще не було навіть корпусу старшої 

школи. Але в  4 клас я вже пішла в нову будівлю. Після закінчення школи я працювала піонер-

вожатою, потім – педагогом-організатором. Загалом школу я залишала лише для навчання в 

університеті. Після нього я знову повернулася в рідні стіни школи вже вчителем англійської мови, 

пізніше почала поєднувати дві посади. 

 Чи змінилася школа за ці роки? 

 І так, і ні. Звісно, що повністю змінився вчительський склад. Зараз вже не працює жодного 

вчителя, котрий вчив мене. Дуже приємно бачити, що наші випускники вже приводять своїх дітей 

до першого класу. В молодих батьках впізнаєш своїх учнів - і це радує. Школа у нас завжди була 

дуже гарна, як велика тиха сімейка. 

 Як ми знаємо, Ви берете активну участь у благодійних заходах, спрямованих на 

допомогу категоріям людей, які дійсно цього потребують. Що запам’ятовується найбільше в 

такі моменти? 

 Наша школа завжди є дуже активною у будь-яких благодійних заходах. Найчастіше ми 

беремо участь у ярмарках та акціях, які проводить Соснівське товариство Червоного Хреста. Нас 

завжди відзначають, що ми є надзвичайно активними – збираємо продукти харчування, одяг, 

гроші, ліки. Це все відправляємо людям, які цього потребують. Коли машина приїжджає забирати 

результати акцій, двері ледь зачинаються. В минулому році ми також долучилися до 

Поговоримо відверто…  
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різноманітних акцій, які проводились на підтримку бійців в зоні АТО. Дуже приємно працювати 

як з класними керівниками, так і з дітьми. Також дякую батькам, які підтримують школу в усіх 

заходах. 

 Знаємо, що цього року Ви почали цікавитися новими формами роботи. Ось нещодавно 

ми, одинадцятикласники, проводили з Вами мотузковий тренінг. Звідки така ідея? Де самі 

цього навчалися? 

 Я дізналася про це три роки тому. Потім надовго така ідея засіла в мою голову, хотілося 

спробувати провести на якомусь класі. Звичайно, ми зі Світланою Миколаївною вирішили 

поекспериментувати з нашими дітьми. Я навчилася проводити такий тренінг, коли перебувала в 

Обласному тренінговому таборі для спеціалістів психологічних служб. Я особисто пройшла такий 

тренінг, отримала безліч позитивних емоцій. Метою тренінгу є не фізично розім’ятися, а 

згуртувати дітей, навчити їх працювати в команді. Мотузковий тренінг є одним із елементів 

тренінгів з «teambuilding», тобто будування команд. Він також є і діагностичним інструментом - 

дає змогу визначити лідерів, допомогти дітям працювати як одне ціле. Хоч я і знаю своїх учнів 

вже 7 років, але зробила для себе деякі відкриття, більшість дітей приємно здивували.  

 Ще одна новація від Вас цього року: заняття технікою швидкого рахунку та читання. 

Хто навчив Вас? Успіхи у школярів уже є? 

 Цього року  я була у місті Києві, спілкувалася і навчалася у надзвичайно унікальної людини 

– Арістова Валерія Івановича – академіка, засновника школи розвитку інтелектуальних здібностей. 

Він навчив мене проводити такі заняття і я отримала дозвіл на це. Тепер хочу спробувати ввести їх 

у нашій школі. Валерій Іванович стверджує, що євроремонт голови треба починати з розвитку 

інтелектуальних здібностей людини. Для того, щоб діти гарно вчилися, здібності необхідно 

розвивати змалечку. Один із видів, що допомагає людині завжди підтримувати мізки в тонусі – 

швидкий рахунок. Зараз ми почали з учнями четвертих класів займатися за цією методикою. 

Щосереди на шостому уроці проводиться гурток інтелектуального розвитку На цих заняттях діти 

вчаться швидко рахувати, крім того, ми опановуємо й інтелектуальні ігри. Однією з так званих 

«родзинок» є гра «Рендзю» - вона дуже проста, гарно стимулює мислення, уяву, є корисною для 

розвитку уваги. Також ми підключаємо й інші ігри: головоломки, шахи. 

Усний рахунок вважається інтелектуальним видом спорту. Заняття 

проводяться з секундоміром. Учні намагаються вкластися в певний час, 

щоб виконати норматив й отримати спортивний розряд не лише у своїй 

віковій підготовці, а і в старших. Будемо прагнути, аби в нашій школі 

з’явилися гросмейстери та майстри спорту з усного рахунку. У нас вже 

є діти 4 класу, які рахують на І дорослий розряд, можуть написати 

число π із 101 знаку. Дана методика є унікальною лише в нашій школі. 

У майбутньому кожен учень школи може стати спортсменом та отримати розряд з усного рахунку. 

Для учнів старших класів також плануємо відкрити гурток. Він є безкоштовним. Тому запрошуємо 

й інших учнів школи приєднатися до нас. 

 Маєте якісь захоплення окремо від школи? Пишете книги? 

 Є в мене три книги, але це не є моїм захоплення. Маю три книги, які видані мною: перша 

про проблеми насильства в сім’ї, інша – про проблеми суїцидальної поведінки у підлітків. Остання 

моя робота – «Субкультури: за і проти». Вони були представлені на виставці педагогічних 

технологій. Все-таки, основним хобі залишаються квіти й дача. 

 Чи маєте якісь грандіозні плани на майбутнє? Можливо, за ще однією вищою освітою? 

 Мабуть, ні. Дві вищих освіти вже є: одна – вчитель англійської та німецької мови, інша –  

фахівець із соціальної роботи. За третьою освітою я вже не піду. А в планах на майбутнє – 

розвивати методику Арістова в школі. Мені б хотілося провести конкурс зі швидкого рахунку й 

чемпіонат в школі по Рендзю. 

 Дякую Вам за інтерв’ю. Нехай робота приносить лише задоволення і успіхи. Терпіння 

Вам! ))                                                                                  Розмову записала Дарина  Дереза 
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 Добридень, Світлано Вікторівно! Знаємо, що 10 жовтня 

святкується Всесвітній день психічного здоров’я, з чим Вас і 

вітаємо як вузького спеціаліста цієї тонкої справи. Чому Ви обрали 

саме такий напрямок у житті? 

 Вітаю. Вибрала цей напрямок, мабуть, тому, що робота психолога 

надзвичайно цікава й екзотична професія.  

 Що є складним і що цікавим у Вашій роботі? Що би хотіли нового і 

що найнудніше?  

 На мою думку, цікаве у роботі психолога все. Складним, мабуть, є те, що 

робота психолога у школі інколи полягає у тому, що потрібно на деякий 

час ставати педагогом. Найнудніше те, що у роботі і вчителя, і психолога 

дуже багато документації. Дуже хотілося, щоби було більше живої 

роботи, а паперової – менше. 

 Знаємо, що у нашій школі функціонує психологічна служба. На які 

проблеми і потреби яких категорій учасників навчально-виховного 

процесу вона спрямована? Розкажіть трішки про це. 

 У молодшій школі – це адаптація до шкільного життя, проблеми у 

навчанні, проблеми у спілкуванні з однолітками, з дорослими. У 

середній і старшій школі – проблеми у спілкуванні з однолітками, 

батьками, вчителями, проблеми у навчанні. 

 Знаємо, що інформація, яку Ви отримуєте під час спілкування з так званими 

«пацієнтами», конфіденційна, та все ж із чим звертаються найчастіше? 

 Найчастіше звертаються діти, у яких проблеми у спілкуванні з однолітками… 

 А не буває такого, що інколи, за якихось складних життєвих обставин, хочеться і самому 

«вилити душу» спорідненій фахом людині? Чи зверталися за допомогою до психологів Ви в 

своєму житті? 

 У нас, психологів, є така особлива форма роботи, яка називається супервізія, є так звані 

супервізійні групи, де спеціалісти можуть поговорити про свої проблеми з іншими 

спеціалістами… 

 Як думаєте, Ваша робота допомагає учням нашої школи? У чому конкретно? 

 Гадаю, що так. Конкретно у тому, з чим конкретна людина звертається по допомогу. 

 Як кажуть, психологи лікують душі. Тож у нас багато слабують душею? 

 Не можу сказати, що їх багато, але водночас не можу сказати, що таких людей мало. Дуже 

багато у цей складний час у людей є проблем. 

 Чи допомагаєте вчителям, адже їм іноді психологічно важко працювати? Як саме 

допомагаєте? 

 Звичайно. Це і надання різних порад, і надання допомоги учневі, що, відповідно, спрощує 

роботу вчителя. 

 Чи не здається Вам, що першоосновою психологічних проблем у дітей є сім’я? Що 

порадите батькам, аби їх, проблем, уникнути?  

 Безумовно. Пораджу насамперед цікавитися життям дитини, тому що, як правило, проблеми 

виникають у тих сім’ях, де батьки живуть своїм життям, а дитина – своїм… 

 Якщо не психологом, то ким би хотіли працювати? Чому? 

 Важко відповісти на це питання… Я вже «зрослася» зі своєю теперішньою професією… 

 Які предмети були улюбленими у школі? Де були прогалини? 

Поговоримо відверто з психологом…  
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 Улюбленими предметами у школі були предмети гуманітарного напряму. Це історія, російська 

мова та література, українська мова та література… У школі я навчалася гарно. 

 Що полюбляєте читати на дозвіллі? І взагалі: яке воно, Ваше дозвілля? 

 Полюбляю читати класичну літературу, деяких сучасних авторів. Мабуть, моє дозвілля таке ж 

саме, що й в усіх людей, у яких дуже мало вільного часу… 

 У Вас є можливість запросити до себе так би мовити на чашку чаю і приємну розмову усіх 

бажаючих! Розкажіть, кому, коли і за яких обставин до Вас можна і треба звертатися? 

 Звертатися можна з усіма проблемами, про які я наголошувала раніше…  

 І на останок, декілька порад учителям і учням, щоб навчальний процес був «легким» та 

ефективним… 

 Учням раджу насамперед не вступати у конфлікти з вчителями, працювати стабільно, кожного 

дня виконувати домашнє завдання, виконувати те, що вимагає вчитель під час уроку. І остання 

порада – це поважати вчителя і робити все, щоб не зіпсувати настрій педагогу… А вчителям 

раджу не дуже перейматися тими проблемами, що виникають під час роботи, зберігати 

витримку, спокій, бути врівноваженими і спокійно виконувати свої обов’язки. 

 Дякуємо за інтерв’ю. Ще раз зі святом! 

 І тобі дякую!                                                                           Інтерв’ю записав Євгеній Буряк 

 

 

 

 

 

 Доброго дня! Раді нашій можливості поспілкуватися з 

тими, хто щодня нам смачно готує! Отож, розпочнемо. 

Розмова наша сьогодні не випадкова, адже 20 жовтня 

відзначатимемо Міжнародний день кухара і кулінара. Як 

воно, бути кулінаром? 

 Професія кухара насправді дуже цікава та приємна. Це  

позитивні емоції від приготування смачних страв та навіть 

можливість реалізовувати якісь власні ідеї та експерименти.  

 Думаю, що професія ця все ж таки творча, то чи 

подобається Вам працювати в цій сфері? Чи любите свою роботу, чи, можливо, вже 

набридло одне й те ж шкільне меню? 

 Моя професія подобається і я зовсім не шкодую, що обрала саме її. Шкільне меню не 

набридло, страви завжди виходять смачні і кожного разу особливі!) Тож приходьте до нас і 

самі переконаєтеся!))) 

 Чи давно Ваша команда працює в нашій школі? Де працювали раніше? Порівняйте. 

 В нашій школі ми працюємо вже 5 років! Раніше працювали в третій школі, але тут нам 

подобається набагато більше! ;) 

 О котрій годині і з чого починається ваш робочий день?  

 Наш робочий день розпочинається о 6.30. Ми приходимо на роботу і  починаємо замішувати 

тісто на булочки, адже воно має ще підійти, а потім запікаємо їх. Далі готуємо щоденне меню. 

УВАГА!!! 

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

ПРИЄДНУЙТЕСЯ!!! 

Поговоримо з нашими поварами! 

https://vk.com/club60915649
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 Можливо, розкажете про якісь веселі та цікаві історії з власного досвіду готування 

страв? 

 На жаль, зараз нічого веселого пригадати  не можу, та й не було такого, мабуть, але, можливо, 

ще все попереду!  

 За якими рецептами працюєте? Можливо, це Ваші власні чи все ж у школі 

використовують тільки якийсь стандарт? 

 Так, ми використовуємо стандарт. Нам видають спеціальні карти, за якими ми й готуємо. 

 Чи не виникало бажання додати в наш щоденний раціон щось особливе? І чи підтримує 

це держава? 

 Звичайно, хотілося б, можливо, ще щось смачне та цікавіше готувати, наприклад дітки погано 

їдять запіканку з макаронами ,але , на жаль, держава не завжди нас підтримує. 

 Давайте тепер рахувати! Яку кількість булочок виготовляєте за день і скільки борошна, 

наприклад, витрачаєте на все це за місяць? 

 За день ми виготовляємо аж 70 булочок! А про борошно так відразу й не скажу. Ну на 100 

булочок йде десь 6 кг борошна! (близько 90 кг  за місяць- автор) 

 А скільки кілограмів картоплі перечищаєте щодня? 

 Аж два відра щодня! (близько 20 кг – автор) 

 Чи не хотіли б Ви з учнями встановити якийсь рекорд  серед  шкіл, наприклад разом із 

учнями приготувати якусь страву? Наскільки це реально? 

 Я думаю, що потрібно узгоджувати з директором та завучами такі питання, але ідея цікава! 

Ми б могли готувати «майську кашу»! 

 Можливо, як ще один варіант, влаштувати якусь благодійну акцію чи ярмарку? 

Підтримаєте таку ініціативу? 

 Звичайно, підтримаємо! Гадаю, це було б дуже добре)) 

 Як Вам працюється з дітьми? Це вдячні споживачі? 

 Дітки взагалі чудові!) Хоча можу сказати, що дівчатка все ж таки більш вдячні та охайні, ніж 

хлопчики, проте я впевнена, що вони просто ще маленькі)) 

 Чи святкуєте своє професійне свято? Можливо, є якісь давні традиції? 

 Так, ми святкуємо!) Переважно з колективом чи з родиною, особливих  традицій немає, 

просто  тепла атмосфера! ))) 

 Дякуємо за цікаву розмову і смачні страви! Сподіваємося, Ви й надалі радуватимете нас 

смачними кулінарними шедеврами! З прийдешнім святом Ваш колектив!  

 Дякую!!! Приходьте куштувати наші страви! ))             

 

 Інтерв’ю записала Руслана Олійник 

 

Паралельно із підготовкою інтерв’ю було проведено соц.опитування серед учнів 

9-11 класів, аби дізнатися бажання і потреби юних споживачів. Отож, 

побажання виявилися такими (вказано найбільш поширені): 

 зниження цін; 

 повернення підносів; 

 повернути до асортименту соки; 

 розширити асортимент їжі (випічка, солодощі, м’ясні 

страви, обіди); 

 встановити термінал із гарячими напоями.  
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З перших же днів нового навчального року школа висуває свої вимоги з усією категоричністю, і щаслива 

та дитина, що може знайти опору в рішенні своїх шкільних проблем у власній родині. Навряд чи підуть 

добре справи в школяра, якщо він засмучений, ображений. Тому перше, що необхідно зробити, — це 

особливо уважно поставитися до родинного психологічного клімату. Нервозний пресинг паралізує волю 

дитини, сконцентрує її увагу на реакції дорослих, яка загрожує їй лихом, відверне від ділового змісту 

шкільних проблем. Отже, перша умова шкільних успіхів — дитина повинна чітко усвідомлювати, що 

батьки її люблять, вона дорога для них. 

Якими шляхами досягти душевного благополуччя дитини в родині? Не давайте шкільним проблемам 

руйнувати ваші довірливі стосунки. Разом із дитиною обговорюйте труднощі, які виникли в неї. У 

результаті спілкування зі своєю дитиною ви обов'язково виявите, що в неї ті ж самі труднощі, що й у вас: 

«синдром понеділка» гнітить її психіку весь вересень. Щоб допомогти їй налаштуватися на робочий лад, 

найкраще було б вже в останні тижні серпня звертати її увагу на майбутні шкільні турботи, поступово 

наближаючи режим дня до того, яким він буде під час навчання. Якщо цього зробити не вдалося, 

доведеться пристосовуватися вже в процесі навчання, і цей недогляд вам доведеться оплатити своїм 

власним часом, виконуючи навчальну роботу разом з дитиною до того моменту, поки нормальна шкільна 

активність не буде відновлена. Хотілося б застерегти від дуже розповсюдженого бажання йти шляхом 

найменшого опору: розжувати незрозуміле, зробити головну працю душі за дитину замість того, щоб 

допомогти їй втягнутися у звичний робочий ритм. Звичайно, зробити самому — це завжди швидше і легше, 

але навряд чи вас задовольнить безпорадність дитини, яка буде в результаті... Але ні в якому разі не треба 

сподіватися, що кардинальні зміни відбудуться дуже швидко. Дитині необхідний час, щоб нові можливості 

визріли в її душі. От кілька порад батькам: дуже важливо знайти привід похвалити дитину за найменший 

реальний успіх; ні в якому разі не порівнюйте її дуже посередні результати з еталоном (вимогами шкільної 

програми, зразками дорослих, досягненнями більш успішних однокласників); порівнювати дитину можна 

тільки з нею самою і хвалити її за поліпшення її власних результатів; наприклад, якщо у вчорашньому 

диктанті було три помилки, а сьогодні дві, то це треба відзначити як реальний успіх, який повинен бути 

високо і без усякої поблажливості та іронії оцінений дорослими.  

                                                                       За матеріалами «Сучасної енциклопедії виховання дитини» 

 

 

 

  

Говоримо українською правильно!!! 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГОВОРИМО УКРАЇНСЬКОЮ! 

Як побороти синдром понеділка? 
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Її03 

1 - Міжнародний день музики відзначається щорічно. Міжнародний день людей  

похилого віку. День ветерана України 

2 - Всесвітній день посмішки (в 1-шу п'ятницю жовтня). Міжнародний день 

ненасильства. Міжнародний день соціального педагога. 

4 - Всесвітній день тварин (щорічно) - прекрасний привід проявити любов до 

братів наших менших. Уперше це свято відзначали в 1931 році, коли відповідне 

рішення про його заснування прийняли засідателі Міжнародного конгресу 

прихильників громадського руху з захисту природи у Флоренції. Заступником всіх тварин у католицизмі 

вважається Франциск Ассизький. Його пам'ять шанують 4 жовтня. Саме тому для святкування була обрана 

саме ця дата. Крім того, День тварин — це привід нагадати людям про їхню відповідальність за домашніх 

тварин, які для багатьох людей стали дійсно незамінними членами сім'ї. Український День учителя (День 

працівника освіти, День освітянина). 
5 - Всесвітній день вчителя. Всесвітній день архітектури (в перший понеділок жовтня).  День 

працівників карного розшуку. Міжнародний день житла (Всесвітній день Хабітат). Міжнародний 

день лікаря. 

6 - Всесвітній день охорони довкілля (щорічно). 

8 - День юриста України. Всесвітній день зору. 
9 - Всесвітній день пошти (щорічно). День ріелтора України (щорічно). Всесвітній день яйця. 

10 - Всесвітній день психічного здоров'я (щорічно). Психічне здоров'я — це загальне благополуччя, на тлі 

якого людина здатна реалізовувати свій потенціал і справлятися з щоденним стресом. День працівників 

стандартизації та метрології України (щороку) 

11 - День художника України (в 2-гу неділю жовтня). Міжнародний день дівчаток. День працівників 

державної санітарно-епідеміологічної служби України (в 2-гу неділю жовтня). 

12 – День Колумба. 

13 - Міжнародний день по зменшенню небезпеки лих (щорічно).  

14 - День українського козацтва (щорічно). Покрова Пресвятої Богородиці (щорічно). День захисника 

України (щорічно). Вперше прозвучав «Весільний марш» Мендельсона (142 роки тому). Це сталося на 

прем'єрі вистави за Шекспіром «Сон в літню ніч». З тих пір твір Якоба Людвіга Фелікса Мендельсона-

Бартольді, або просто Фелікса Мендельсона, як його називали сучасники, став гімном всіх закоханих. 

Тепер ми знаємо його витвір просто як марш Мендельсона або «Весільний марш». Практично всі подружні 

пари світу зараз поєднують свої серця під цю композицію. Але вперше весільна церемонія з використанням 

маршу Мендельсона відбулася 2 червня 1847 року в Англії.  

15 - Всесвітній день сільських жінок (щорічно). Більше чверті всього 

населення планети становлять сільські жінки. Це свято засноване для того, щоб 

зробити вагомим для всіх той неоціненний внесок, який роблять сільські жінки 

для утримання кожної міської родини та держави в цілому. Всесвітній день 

миття рук. Міжнародний день білої тростини. Міжнародний день кредитних 

спілок. 

16 - Всесвітній день продовольства (щорічно). Цей день складно назвати 

святом, оскільки він нагадує всім людям про те, що існує глобальна продовольча 

проблема, яку потрібно терміново вирішити, щоб уникнути голоду в багатьох 

країнах світу. Голод може стати найголовнішою проблемою, з якою зіткнеться 

людство вже найближчим часом через нераціональне використання всіх дарів 

землі. День Шефа (День Боса) (щорічно). Офіційно це свято затвердили у 1962 

році в штаті Іллінойс, потім його почали святкувати в більшості штатів Америки. 

Головна ідея свята полягає у виявленні вдячності працівників своєму начальнику 

за його чесність та справедливість. У Китаї проведено випробування першої ядерної бомби (51 рік 

тому). Її потужність становила 22 кт. А 17 червня 1967 року в Китаї проведено випробування першої 

водневої (термоядерної) бомби з енерговиділенням 3 Мт. До 1996 року на цьому ж полігоні було проведено 

всього 45 випробувань бомби. Сьогодні Китай має найсучасніші ядерні засоби глобального масштабу як 

наземного, так і морського базування. Всесвітній день анастезіолога. Всесвітній день здорового 

харчування. День алерголога. 

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ 

http://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=239
http://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=239
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17 – День працівників целюлозно-паперової промисловості. Міжнародний день боротьби за 

ліквідацію злиднів. 

18 - День працівників харчової промисловості України (в 3-тю неділю жовтня). 

20 - Міжнародний день кухара і кулінара (щорічно). Міжнародний день авіадиспетчера (щорічно). 

Всеукраїнський день боротьби з захворюванням раком молочної залози (щорічно). Ризику захворіти на 

рак молочної залози схильна практично кожна жінка і багато чоловіків. Найчастіше ця онкологічна 

проблема наздоганяє жінок у віці понад 40 років із спадковою схильністю до даного захворювання. 

Факторами додаткового ризику медики називають пізню менопаузу, куріння, пізні перші пологи, 

переривання вагітності, ожиріння, несприятливу екологічну ситуацію і т.д. Ця подія створена для того, щоб 

звернути увагу громадськості на стрімке зростання показників захворюваності на рак грудей в Україні. 

Крім того, цей день звертає увагу всіх жінок на необхідність проведення своєчасної діагностики для 

раннього виявлення онкологічних патологій. Всесвітній день статистики (щорічно). 

22 - Міжнародний день людей, що заїкаються (щорічно). Міжнародний день без паперу (щорічно). 

24 - Міжнародний день Організації Об'єднаних Націй (День ООН) (щорічно). Цей день є річницею з 

моменту прийняття Статуту ООН — документу, який описує всі цілі та напрями в роботі Організації 

Об'єднаних Націй. Серед найбільш важливих досягнень ООН, про які згадують в цей день, можна назвати 

підписання декларації прав людини, яка з'явилася в грудні 1948 року. Зараз до складу Організації 

Об'єднаних Націй входять 192 держави. Крім цього, вони є членами Генеральної Асамблеї ООН.  

25 - День автомобіліста (День працівників автомобільного транспорту) (в останню неділю жовтня). 

День маркетолога України (щорічно). День народження Національної спілки художників України. 

26 - Міжнародний день шкільних бібліотек  (в 4-й понеділок жовтня). 

27 - Всесвітній день аудіовізуальної спадщини (щорічно). 

28 - День визволення України від нацистських загарбників (щорічно). Міжнародний день анімації 

(щорічно). Анімація вперше була представлена глядачеві 28 жовтня 1892 року. Тоді паризький художник 

Еміль Рейно запропонував людям відвідати свій «оптичний театр». Будучи спритним винахідником, Рейно 

створив праксиноскоп, за допомогою якого виводив на екран картинки, які рухалися. Це й був перший 

мультфільм, який став головним кроком до розвитку анімаційного кіно. 

29 - День військового фінансиста України (щороку). Всесвітній день боротьби з інсультом (щорічно). 

31 - Хеллоуїн - переддень Дня всіх святих (Самайн) (щорічно), свято, яке відзначається переважно в США. 

Міжнародний день Чорного моря (щорічно). Свято, яке заснували представники Болгарії, України, 

Московії, Туреччини, Румунії та Грузії, щоб захистити води Чорного моря від забруднення. Ці країни в 

1996 році розробили стратегічний план щодо реабілітації Чорного моря, суть якого полягала у проведенні 

різноманітних досліджень морського середовища моря та визначення основних заходів для його 

покращення. За офіційними даними, максимальна глибина Чорного моря досягає 2,21 кілометра. Його 

протяжність — понад 1150 кілометрів. Міжнародний день економії  (Всесвітній день заощаджень) 

(щорічно).  День Реформації (щорічно). 

                                                                                                            Сторінку готує Т.Г. Середа 
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1 жовтня у всьому світі відзначається день людей похилого віку. 

"Поки ми молоді, старість бачиться нам такою далекою і навіть 

неможливою. Нам здається, що ми завжди будемо молоді, але… 

Роки минають швидко і в якусь мить людина починає розуміти, що 

вона поповнює ряди бабусь та дідусів," - сказав якось відомий 

український діяч. Таких людей потрібно цінувати, адже вони 

прожили не один рік і є дуже обізнаними! 

Другий місяць осені починається з особливої дати, яка була 

проголошена Генеральною Асамблею ООН. В Україні цей день збігається також із днем Ветерана. 

Першими це свято святкували європейці. Потім до них приєдналися американці, а близько 10 

років тому це свято стало по-справжньому інтернаціональним. Особливо шанують цей день в 

скандинавських країнах. Там його відзначають з досить великим розмахом. Навіть телебачення 1 

жовтня складає таку програму телепередач, яка найбільше влаштує літніх людей. 

Україна, як повноправний член ООН, підтримала ініціативу міжнародного співтовариства і з 1991 

щорічно відзначає цей день. Рішення про щорічне відзначення в Україні Міжнародного дня 

громадян похилого віку та створення належних умов соціального захисту пенсіонерів, інвалідів, 

одиноких непрацездатних громадян затверджено урядовою постановою. 

Цей день – не лише можливість нагадати всім про людський обов’язок бути турботливими і 

милосердними до найповажнішої частини суспільства. Це і привід до роздумів щодо подальшої 

долі людства, його культури, взаємозв’язку поколінь. 

За міжнародною класифікацією, особою похилого віку вважається той, хто досяг 65 років. Таких 

у світі нині  понад 629 мільйонів, тобто майже кожна десята людина на Землі. До 2050 року число 

їх у багатьох розвинених країнах збільшиться вдвічі, а загальна кількість складе 2 мільярди осіб. 

За статистичними даними України, кожен 5 мешканець – це особа похилого віку, шоста їх 

частина – самотні люди. Половині із самотніх людей потрібна допомога в повсякденному житті, 

особливо сьогодні, коли для багатьох пенсіонерів основним джерелом існування є пенсія, розмір 

якої не забезпечує нормального життя. Багато літніх людей в Україні страждають від 

незадовільних житлових умов. Однією з найболючіших проблем, що безпосередньо торкається 

всіх без винятку людей похилого віку, є недоступність адекватного медичного обслуговування. 

Всупереч конституційним нормам безоплатність лікарської допомоги лишилась фактично на 

папері. Ціни на ліки стають практично недоступними для людей з низькими доходами, якими є 

переважна більшість. 

Ми мало замислюємося над тим, хто ж такі "особи похилого віку", чим маємо завдячувати їм. 

Передусім, це люди, які піднялися на найвищі вершини життя, з яких воно бачиться більш 

реальним, без оман. Їхнє найбільше багатство – досвід, знання, вміння, мудрість. Але 

найголовніше, що це покоління тих, хто на фронті чи в тилу вистояли і зробили найбільший 

внесок у розгром гітлерівського фашизму. Життя швидкоплинне, і з кожним роком Ваша війна все 

далі йде в історію. І з кожним роком ми, на жаль, втрачаємо наших дорогих ветеранів – живих 

свідків тих подій, хто воював, йшов на смерть за свою країну, за рідний край. 

Нинішні «літні люди» є останніми носіями класичної культури межі ХІХ-ХХ століть, того часу, в 

якому понад усе були честь, вихованість, толерантність - ті духовні якості, завдяки яким вони 

гідно пройшли крізь всі жахи тоталітаризму, голодоморів, репресій та війн. 

Бажаємо всім ветеранам України міцного здоров’я, добра, радості, довголіття, миру та злагоди у 

ваших душах. Нехай в цьому стрімкому світі завжди по-

особливому світиться родинний теплий вогник – вічне джерело 

наснаги й любові!!!                                            

                                               Статтю написала Дарина Дереза 

1 жовтня – День людей похилого віку 



 

  21  
 

 

 

День захисника України — свято, що відзначається в Україні 14 

жовтня у день святої Покрови Пресвятої Богородиці водночас з Днем 

Українського козацтва. З 2015 року є державним святом і неробочим 

днем. 2014 року в українському суспільстві підсилилися 

проєвропейські тенденції відмови від радянських символів і свят, 

зокрема, від Дня захисника Вітчизни. Раніше це свято святкувався 23 

лютого, та Президент України Петро Порошенко у своєму виступі під 

час військового параду в Києві 24 серпня 2014 року відзначив: 

«Україна більше ніколи не відзначатиме це свято за військово-

історичним календарем сусідньої країни. Ми будемо шанувати 

захисників своєї Батьківщини, а не чужої!»  

Натомість глава держави з метою вшанування мужності та героїзму захисників незалежності і 

територіальної цілісності України, військових традицій і звитяг українського народу, сприяння 

подальшому зміцненню патріотичного духу у суспільстві та на підтримку ініціативи громадськості 

установив День захисника України. Серед можливих дат громадськість називала свято Покрови Пресвятої 

Богородиці. Зокрема, голова Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович 

мотивував вибір цієї дати для Дня захисника України історичною традицією вшанування українського 

війська саме на Покрову. Крім того, саме 14 жовтня традиційно відзначається як день створення 

Української повстанської армії — військово-політичної формації українського визвольного руху. Як уже 

зазначалося, Президент Порошенко виступив з ініціативою зробити з 2015 року День захисника України 

державним святом і неробочим днем із внесенням відповідних 

поправок до Кодексу законів про працю. 5 березня 2015 Верховна 

Рада України ухвалила за основу та в цілому президентський 

законопроект, яким пропонується зробити вихідним днем День 

захисника України 14 жовтня. 

Як відомо, в українських традиціях свято Покрови тісно 

пов'язують із захистом від ворогів. Вперше це свято виникло в Греції, 

коли на Константинополь напали вороги. Тоді всі мешканці міста 

зібралися в церкві, щоб вимолити Боже благословення. Вночі над 

жителями міста з'явилася Божа Мати і підняла вишите покривало. Це був своєрідний знак перемоги. 

Можливо, і в наш час трапиться таке диво ... Настане той день, коли припиниться стрілянина, коли всі 

бійці повернуться до рідних домівок та з гордістю носитимуть почесне звання Захисника України! 

Статтю підготували Дарина Крамар і  Анастасія Мусієнко 
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 Народ мій є! Народ мій завжди буде! 

Ніхто не перекреслить мій народ!.. 

…Народ мій є! В його волячих жилах 

Козацька кров пульсує і гуде! 

В. Симоненко 

14 жовтня — День українського козацтва відзначається в Україні 

відповідно до Указу Президента України від 07 серпня 1999 року 

№966/99. Зазначене свято встановлено, враховуючи історичне 

значення й заслуги козацтва в утвердженні української державності та 

його вагомий внесок у сучасний процес державотворення. 

Історики вважають, що слово «козак» має тюркське походження і 

означає «вільна людини», а перша згадка про козаків датована 1492 роком. 

У XVI-XVII ст. в ході боротьби з іноземними завойовниками українська народність істотно 

консолідувалася. Найважливішу роль зіграло при цьому виникнення особливих військових формувань - 

козацтва (XV століття), яке створило державу (XVI століття) зі своєрідним республіканським ладом - 

Запорізьку Січ, яка стала політичним оплотом українців.  

Козацтво виникло у тяжкий для українського народу період, 

коли його державність була втрачена, а землі захоплені 

іноземними державами. Осередком козаччини стало Запоріжжя, 

де численні острови між рукавами Дніпра давали козакам 

безпеку, захист і змогу укріпитися. З XVI ст. чисельність козаків 

постійно зростала. 

У запорозьке (низове, січове) козацтво приймали всіх, 

незалежно від походження та національності. Основною умовою 

була православна віра. Саме вона була характерною рисою 

духовного життя козацтва. Тому Запорозьку Січ називали 

«Християнською козацькою республікою». Починаючи з перших 

років існування, Запорозька Січ майже безперервно вела важку 

збройну боротьбу разом з усією Україною за віру і незалежність 

свого народу. Січі були притаманні ознаки республіки: власна територія, система виборних органів влади, 

правові звичаї, військо. 

Перший із достовірно відомих козацьких гетьманів — князь, політичний і військовий діяч Дмитро 

Вишневецький (Байда), з яким Запорізька Січ вийшла на міжнародну арену як лідер боротьби східного 

слов'янства проти Кримського ханства і султанської Туреччини. Серед найвидатніших козацьких вождів — 

Самійло Кішка, Петро Конашевич-Сагайдачний, Богдан Хмельницький, Іван Сірко, Петро Дорошенко, Іван 

Мазепа, Пилип Орлик та ін. Всі вони були видатними державними й політичними діячами, носіями ідеї 

незалежної, самостійної Української держави. 

У 1775 році Запорізька Січ була ліквідована рішенням імператриці Московії Катерини II. Але, 

незважаючи на це, День українського козацтва сьогодні можуть святкувати справжні козаки, оскільки 

відродження козацтва стало невід'ємною частиною розвитку незалежної Україні після розпаду СРСР.  

Займаючи бойовий пост між турками і татарами, з одного боку, і поляками — з іншого, козаки 

представляли собою живий бастіон для всього українського народу.  
«Перед Богом нашим всевишнім, перед святою Покровою, перед українським народом і 

козацьким товариством — ім’ям моїх матері і батька, святою землею нашою клянусь, що готовий 

віддати всі свої сили і життя, захищаючи споконвічну 

свободу народу нашого рідного, дідівські вікові порядки та 

звичаї, незалежну і соборну Україну!» (з клятви Українського 

козака на вірність Україні). 

У наш час традиції українського козацтва не просто живі, а й 

лягли в основу єднання нації, служать провідною зорею у 

відчайдушній борні за рідну землю, за Батьківщину. 

  Матеріал знайшла Н.А. Пожарська 

14 жовтня – День козацтва 
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14 жовтня – свято Покрови Пресвятої Богородиці або, як кажуть у народі, Святої 

Покрови. „Покрова накриває траву листям, землю снігом, воду – льодом, а дівчат – 

шлюбним вінцем”. В українських селах і до сьогодні дотримуються давньої народної 

традиції справляти весілля після Покрови. Від Покрови і до початку Пилипівки – 

пора наймасовіших шлюбів в Україні. 

Свято Покрови Матері Слави в Колодарі православних рідновірів ознаменовує 

засинання Природи, та вкривання Землі на зиму. Справді, в жовтні перші дерева 

втрачають листя, всі плоди уже дозріли: „Прийшла Покрова – на дереві голо”. Сивий 

Яр вступає в свою повну силу в першу п’ятницю, після дев’яти днів від осіннього 

рівнодення і ми вшановуємо Покрову Матері Слави. Це також свято вояцької честі 

та звитяги, на якому оборонці Матері-Землі показують свою вправність.  

До початку жовтня закінчуються усі найважливіші сільські роботи на землі (в тому числі сівба озимих) – 

завершений хліборобський цикл робіт. Зібраний урожай (достаток) та більш-менш вільний час дають 

можливість для проведення весіль. Це найблагодатніша пора для весільних гулянь, початку вечорниць. 

Звідси беруть свій початок весільні осінні тижні. Це вже потім під впливом християнства воно оформилося 

у те, що дівчата, котрі бажали взяти шлюб саме цього року, мали побувати на святі Покрови у церкві і 

помолитися: „Свята Покрівонько, покрий мені голівоньку”, „Мати-Покрівонько, покрий Матір сиру Землю 

і мене молоду”, „Свята мати, Покровонько, накрий мою головоньку, хоч ганчіркою, аби не зостатися 

дівкою”. 

В Карпатській Україні до Покрови остаточно поверталися всі пастуші отари з полонин і завершували 

останню мандрівку чумаки. Тому й казали: „Прийшла Покрова – сиди, чумаче, вдома”. 

Для того, щоб усi члени сім’ї були здоровими, на Покрову старша господиня брала вишитого рушника, 

що був над iконою Богородиці, і розвiшувала його над вхiдними дверима. Пiд ним 

ставали, як йшли до церкви, i проказували:  

Пресвята Покрiвонько,  

Перед твоїм кривалом  

Голови схиляємо.  

Прохаємо, Покрiвонько,  

Од лиха укрити,  

Здоров’ячко наше  

Знов нам обновити. 

Свято Покрови було введено у християнство в 10 столітті і має під собою чи то легенду, чи то подію, яка 

відбулася в Царгороді (Константинополі). Місто було оточене чужинцями (за різними джерелами – то 

могли бути як давні руси (скити) на чолі з князем Аскольдом, так і агаряни (магометани – араби або турки), 

і Божа Мати начебто покрила своїм омофором городян, які молилися на всенічній службі у Влахерській 

церкві. Це побачив святий Андрій: пiд церковним склепiнням з’явилася Пресвята Богородица в оточеннi 

ангелiв, пророкiв i апостолiв і накрила своїм омофором православних християн. Це було провістям 

перемоги. Так і сталося: невдовзі надійшли воїни-захисники і звільнили населення від нападників.  

Тобто християнське свято Покрова святої Богородиці запроваджене у Візантії на згадку про чудесне 

визволення Константинополя від нападників. Причому за церковним календарем це звичайне собі 

невеличке святце, присвячене, практично, незначній події.  

Для українських козаків день Покрови Божої Матері також був найбільш шанованим святом. В цей день 

у козаків відбувалися вибори нового отамана. Козаки вірили, що свята Покрова охороняє їх, а Пресвяту 

Богородицю вважали своєю Заступницею і Покровительницею. На Запоріжжі в козаків була церква святої 

Покрови. Відомий дослідник звичаїв українського народу Олекса Воропай писав, що після зруйнування 

Запорізької Січі в 1775 році козаки, що пішли за Дунай, взяли з собою образ Покрови Пресвятої 

Богородиці. Козаки настільки вірили в силу Покрови Пресвятої Богородиці і настільки щиро й урочисто 

відзначали свято Покрови, що впродовж століть в Україні воно набуло ще й козацького змісту і отримало 

другу назву – Козацька Покрова. З 1999 року свято Покрови в Україні відзначається як День українського 

козацтва. 

Сьогодні свято Покрови Пресвятої Богородиці – це свято не тільки релігійне, але й народне і 

національне.                                                                                       Сторінку підготувала Н.А. Пожарська 

14 жовтня – Покрова  
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Веселе та добре свято під назвою Всесвітній день посмішки громадськість 

відзначає в першу п'ятницю жовтня. Придумав це унікальне свято 

американський художник Харві Белл, який проживав у США в минулому 

столітті. 

Харві Белл не був відомим художником, з критиків того часу його практично 

ніхто не знав. Можливо, він так би і пішов з життя в 

невідомості, але одного разу одна страхова компанія США 

замовила у нього створення яскравого у смисловому плані символу, який став би 

уособленням ідей цієї структури. Художник придумав як візитну картку своїх клієнтів 

жовтий усміхнений смайлик. Так в 1963 році була закладена основа майбутнього свята 

посмішки. 

Популярність значків із жовтими усміхненими пиками була просто безмежною. 

Незабаром цей символ можна було побачити буквально скрізь: на одязі, листівках, 

конвертах і навіть поштових марках США. А сам Харві Белл став відомим у своїй 

країні. Завдяки його творінню в 1999 році вперше святкували це веселе свято. Цей день 

потрібно повністю присвячувати гарному настрою та веселощам.        Дарина Крамар 

 

 

 

 

 

Міжнаро́дний де́нь дівча́ток (англ. International Day of the Girl 

Child) — проголошений Організацією об'єднаних націй день, мета 

встановлення якого — привернення уваги до дискримінації дівчаток у 

різних країнах, підвищення обізнаності про нерівність, з якими 

стикаються дівчатка у всьому світі на основі їх статі. Відзначається 

щорічно 11 жовтня. Вперше був відзначений 11 жовтня 2012 року. 

Перше святкування Дня було присвячене проблемі ранніх шлюбів, які 

являють собою порушення прав людини і впливають на всі аспекти 

життя дівчаток. За даними ООН, практично кожна третя молода жінка у віці від 20 до 24 років вперше 

вийшла заміж до досягнення 18-річного віку. Найчастіше така практика зустрічається у Південній Азії 

(46%), країнах Африки, розташованих на південь від Сахари (37%), державах Латинської Америки і 

Карибського басейну (29%). На частку Європейського союзу і країн СНД припадає 11% таких випадків. 

Дитячі шлюби призводять до ранніх і небажаних вагітностей, представляючи загрозу для життя дівчаток. 

У країнах, що розвиваються, 90% дітей народжених у підлітків у віці 15-19 років, — це діти дівчаток, які 

перебувають у шлюбі, і ускладнення при вагітності є головною причиною 

смерті у дівчаток цієї вікової групи. У дівчаток з низьким рівнем освіти 

ймовірність вступу в шлюб у ранньому віці виявляється вище, і наявні дані 

показують, що в більшості випадків дитячий шлюб означає для дівчаток кінець 

навчання, вони позбавляються можливості отримати повноцінну освіту. І 

навпаки, дівчатка, закінчивши середню школу, не поспішають зв'язувати себе 

шлюбом, у них вірогідність дитячих шлюбів виявляється в шість разів нижче, 

так що освіта є однією з найкращих стратегій захисту інтересів дівчаток і 

боротьби з ранніми шлюбами. 

Отож, дівчатка, любіть себе, досягайте високої мети в житті! І нехай все і 

завжди у вас буде зроблено вчасно! 

 

 

 

 

 

 

День посмішки  

День дівчаток  

26 жовтня - День шкільної бібліотеки! 
Вітаємо нашу бібліотеку на чолі з її завідуючою  

Людмилою Оксентіївною Третяковою!!!  

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%9E%D0%B1%27%D1%94%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9
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Напевно, кожен із нас сподівається на те, щоб в його житті все було в порядку і мало хто замислюється, 

що будь-який порядок варто комусь цілком певних зусиль, відповідальності, організації та продуманих 

рішень. Не легко бути босом у своєму власному житті. Наскільки важко бути начальником і брати участь 

нехай лише в деяких аспектах життя підлеглих тобі людей? І нехай керівнику дано багато, але ж і питається 

з нього набагато більше, ніж з рядового службовця чи робітника. Та й самі підлеглі, як правило, в більшості 

випадків не без претензії по відношенню до свого начальства… 

«Всякий уряд Богом дано,» - так написано в наймудрішої книзі всіх часів і 

народів, в Біблії. Шеф будь-якого рангу заслуговує поваги, навіть тільки тому, що 

покладає на себе цілком окреслений тягар постійних турбот і переживань, що 

вимагають грамотної координації та розширеного мислення. Від його рішень 

залежить не тільки він сам, але, в першу чергу, успіх справи, якою він займається, 

успіх його підлеглих. Є в цьому щось від того, що представляється нам моделлю, 

на якій стоїть все наше суспільство, моделлю сім’ї. Не дивно, що в народній 

культурі пострадянського простору шефів, босів і інших керівників деякі підлеглі інколи іменують 

«татами» і «мамами». 

Не варто забувати і про те, що керівник будь-якого рангу - це не тільки покликання або призначення, але 

й професія. Причому професія, яка вимагає не тільки високої кваліфікації, досвіду і знань у своїй галузі, але 

й уміння неординарного мислення, сміливості, здатності до розумного вирішення здавалося б нерозв’язних 

завдань. 

За даними проекту DilovaMova.com, одного разу, віддаючи данину поваги до праці свого начальника, у 

далекому 1958-му році, одна американська секретарка з міста Чікаго, Патриція Бейз Хароскі запропонувала 

заснувати нове професійне свято - День Боса (або День Шефа). Ініціатива була почута, і в 1962-му році 

влада штату Іллінойс затвердила це свято на офіційному рівні. Потім традиція була підхоплена багатьма 

іншими країнами і розповсюдилася по всьому світу. 

У День Шефа підлеглі і колеги керівники традиційно нагадують один одному і самим собі, що професія 

керівника - часто робота без відпочинку, яка вимагає відповідальності за кожен крок, а Бос теж людина і 

його чи її нервова система ні чим не відрізняється від нервової системи кожного підлеглого. Він чи вона, 

хай іноді, але жадає до себе простої людської дружньої уваги. Не буде зайвим в цей День піднести своєму 

шефові якийсь, нехай символічний подарунок або листівку з позитивним настроєм, висловити щиру повагу, 

сказати теплі слова, залишивши критику на який-небудь інший день. 

У День керівника наша дружна редакційна колегія приєднується до привітань і поздоровлень на 

адресу всіх начальників і бажає їм розуміння і поваги, здоров’я і здорових відносин зі своїми 

підлеглими, а також всілякого благовоління зверху (ну Ви розумієте)!  

З Днем Шефа Вас, Юріє Васильовичу! ))) 

 

 

 

 

«Мийте руки перед їжею!» — плакати з такими закликами висіли в багатьох 

радянських їдальнях, нагадуючи відвідувачам про необхідному ритуалі 

передобідню гігієни. Зі стін сучасних кафе і ресторанів строгі плакати на нас 

не дивляться, зате заклик «мити руки» звучить сьогодні в більш глобальному 

масштабі. Дитячий фонд ООН офіційно оголосив 15 жовтня Всесвітнім днем 

миття рук  

Здавалося б, питання про те, мити чи ні власні руки — це особиста справа 

людини, і кожен може вирішувати його в силу своєї порядності і виховання. З іншого боку, як зазначають 

експерти ООН і Всесвітньої організації охорони здоров'я, проблема немитих рук має катастрофічні 

наслідки, якщо розглядати її в світовому масштабі.  

Через немиті руки в організм людини потрапляють збудники таких страшних захворювань, як холера, 

вірусна пневмонія, гепатит, грип та ГРВІ. «Брудні руки» є однією з головних причин високої дитячої 

смертності в Азії та Африці. І настільки проста гігієнічна процедура, як 

звичайне миття рук, рятує тисячі дитячих життів щодня. Вона не тільки 

16 жовтня - День шефа  

15 жовтня - День миття рук 

http://calendate.com.ua/day/10-15
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допомагає попередити зараження організму шкідливими вірусами та інфекціями, але й робить наше життя 

більш комфортним, приємною і безпечною.  

Чисті руки — запорука Твого здоров’я! 

Чи розповідала Тобі матуся, що потрібно робити кожного разу перед їжею? 

Правильно! Мити руки з милом. Та сьогодні, 15 жовтня, вимий їх особливо 

ретельно. Соромно ходити бруднулею у Всесвітній день миття рук. 

Пам'ятаєш, як Мальвіна вчила Буратіно мити руки? Прислухайся до її порад, 

адже чисті руки — запорука Твого здоров’я та гарного настрою. 

Знаходячись у школі чи вдома, пам’ятай, найбруднішими предметами зазвичай 

є клавіатура, мишка, дверні ручки, телефони. Тому перед тим, як перекусити, згадай, чи не торкався 

Ти, бува, цих речей. 

Друже! А Ти завжди миєш руки перед їжею? От і молодець! Давай відзначимо сьогоднішній 

день купівлею шматочка ароматного мила та будемо тримати його сухим та чистим.  

Підбірку свят підготувала Т.Г. Середа 
 

 

 

 

Хеллоуїн— сучасне свято, близьке до традицій древніх кельтів Ірландії і 

Шотландії, історія якого почалася на території сучасних Великобританії та 

Північної Ірландії. З кінця XX століття, в ході процесу глобалізації, мода на 

атрибутику Хелловіна виникла також у більшості неангломовних країн Європи 

та СНД. Хеллоуїн неформально в Японії, Південній Кореї, Сінгапурі, Австралії 

та Нової Зеландії, в ряді острівних країн Океанії. Традиції святкування 

Хелловіну в різних країнах сильно відрізняються один від одного, але один 

атрибут залишається незмінним скрізь – це великий помаранчевий гарбуз, з якої роблять світильник Джека. 

Коли з'явився світильник Джека з прорізаними очима, носом і ротом, ніхто не пам'ятає – очевидно, ця 

традиція йде від давніх кельтів, які і придумали відзначати переддень Дня Всіх Святих. Існує стародавня 

легенда про людину на ім'я Джек, який обдурив диявола і за це був приречений на віки вічні носити на 

плечах замість голови гарбуз, який висвітлював шлях злим духам. У цю ніч прийнято одягатися в страшні 

костюми і влаштовувати маскаради, пустувати і всіляко біснуватися. Погодьтеся, не часто у нас буває 

випадок відчути себе справжньою відьмою або демоном – порозважатися досхочу!  

А у Франції в цей зловісний день можна покуштувати незвичні страви. І це не дивно, адже Франція – 

країна високої кухні №1. Кондитери готують шоколадну павутину, імбирні печива у вигляді скелетів і 

привидів, шоколадні цукерки у формі черепа і трун. Кухарі придумують різні супи і закуски.  

В Україні свято злих духів з кожним роком стає все більш популярним – багато клубів влаштовують 

вечірки в стилі злої відьми, куди приходять в костюмах а-ля зомбі, і чим страшніше ви виглядаєте, тим 

краще! Зараз свято поступово повертається до європейської культури. Американці святкують Хеллоуїн 

особливо яскраво. Вони надягають маски, запалюють свічки, а діти ходять по сусідах, вимагаючи в 

жартівливій формі солодощі. Тож давайте і ми жартівливо зустрінемо цей день, не перебільшуючи зі 

своїми стилізованими костюмами.))                                                          Статтю підготував Богдан Цюпа 
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