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На початку жовтня ми відзначаємо
День працівників освіти – свято, яке
звільняє від буденності й допомагає
осягнути найголовніше у житті. Кожен
з нас згадує свого Вчителя – того, кот-
рий долучив до книги, запалив іскорку
знань, був старшим другом і порадни-
ком, кому ми зобов’язані своїми жит-

тєвими і професійними перемогами.
Ми схиляємо голови перед мудрі-

стю і жертовністю освітянина – учите-
ля, вихователя, викладача, майстра,
зусиллями якого твориться майбутнє
нашого краю, всієї нашої держави. Ви
сумлінно виконуєте свій професійний
обов’язок, вчите нашу юнь пізнавати

нове і пам’ятати про те, якого
ми роду..

Прийміть щиру вдячність за
високе служіння обраній
справі, невтомний творчий
пошук, самовідданість,
добро і щедрість душі.
Впевнені, що ви й надалі
докладатимете зусиль

задля утвердження замож-
ної, духовно багатої України.

Щиросердно бажаємо вам, шановні
освітяни, міцного здоров’я, щастя,
благополуччя, великих творчих успіхів
і невичерпної наснаги.

олексій коДебський,
Петропавлівсько-борщагівський

сільський голова
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Вітаю Вас з радісним і водночас сумним народним святом – Днем ветеранів.
Життя швидкоплинне, і з кожним роком все далі йде в історію Ваші бойові й трудові будні. І з

кожним роком ми, нажаль, втрачаємо наших дорогих ветеранів – живих свідків тих подій, хто
воював, йшов на смерть за свою країну, за рідний край.

Великий подвиг захисників і визволителів нашої держави назавжди збережеться в пам'яті
українського народу. Кожен з нас береже в душі щиру
гордість за батьків і дідів, які захищали країну, глибоку
вдячність тим, хто вистояв і переміг у війні, хто віддав
своє життя в ім'я миру і спокою, не доживши до сьогод-
нішніх днів. Ми схиляємось перед доблесними ветерана-
ми. Ми в неоплатному боргу перед Вашими незгасаючи-
ми подвигами.

Від усього серця бажаю Вам міцного здоров’я, благо-
получчя, миру, добра і щастя! Зі святом Вас, ветерани!

олексій коДебський,
Петропавлівсько-борщагівський сільський голова

шановні ветерани! Доблесні
Захисники української Землі!

28 жовтня вся  країна святкуватиме
одне із найважливіших свят у своїй
історії  – День визволення україни від
фашистських за га рб ників. серед тих,
хто боровся за цей світлий день був і
наш земляк  іван семенович ткаченко.

Встановлення Дня визволення України
має на меті всенародне уславлення воїнів-
переможців, вшанування пам'яті мільйонів
полеглих за визволення української землі
представників усіх національностей, спів-
вітчизників, які загинули на окупованій
території, в концтаборах,
на фашистській каторзі.
Адже цих людей слід по
праву вважати героями.
А героїв забувати не слід. 

Одним із таких героїв
був і назавжди залишить-
ся наш односельчанин
Іван Семенович Ткачен-
ко, про якого нам розпо-
віла його дочка – праців-
ниця медамбулаторії
Ольга Іванівна Ткаченко .

Іван Семенович наро-
дився 10 вересня 1925
року. Після закінчення
школи працював на різ-
них роботах та ніколи не
засиджувався на місці.
Він завжди був активною
людиною, а таким
людям, як відомо,
завжди потрібно перебувати у русі, їм
важко зупинятись. 

У 1943 році, після визволення міста
Києва пішов служити в ряди Радянської
Армії, де став артилеристом. Воював у
складі військ оперативно-стратегічного
об’єднання Третього Українського фронту. 

Брав участь у боях у таких республіках
як: Чехословаччина, Румунія та Болгарія та
безпосередню участь у визволенні нашої
країни. 

Після закінчення війни залишився слу-
жити в армії. Прослужив там до 1948 року,
а тоді був демобілізований. Але і після
того не зміг повністю покинути військову
справу та пішов працювати на військовий
завод номер 83 ТАУ, де ремонтував різного
роду військову техніку.

З 1951 року почав працювати на

колишньому київському заводі «Червоний
екскаватор», що зараз називається  ЗАО
“АТЕК”. Цей завод є одним із провідних
машинобудівних підприємств України, але
набуло воно своєї популярності саме за
часів СРСР. 

Підприємство спеціалізувалося здебіль-
шого на проектуванні будівельно-
дорожньої техніки. Іван Семенович про-
працював там до 1957 року, після чого
влаштувався на авіазавод, де пропрацю-
вав аж до самого виходу на пенсію. 

Окрім його військо-
вих заслуг наш земляк
також зарекомендував
себе і добрим сім’яни-
ном. Іван Семенович
виростив та виховав
двох синів та дочку. Він
завжди користувався
повагою та авторите-
том як на   ро боті, так і
серед односельців.
Має чимало нагород:
як за бойові заслуги,
так і за досягнення тру-
дові. Тож всі ми  пишає-
мося тим, що саме у
нашому селі свого часу
жив чоловік, якого по
праву слід вважати
героєм. Адже кого ж, як
не таких людей слід
відносити до героїв.

Помер Іван Семенович 7 червня 1999 року. 
А наостанок хотілось би звернутися зі

словами глибокої вдячності  до ветеранів,
які у нелегкі воєнні роки відстояли свободу
рідної землі, врятували її від поневолення,
створили передумови для того, щоб жити
у власній, незалежній Українській державі.
Ваш подвиг у Великій Вітчизняній війні
назавжди залишиться взірцем вірного і
чесного служіння рідній Батьківщині, своє-
му народові. І нехай здобуті вами у борні
благословенний мир, злагода і порозумін-
ня будуть на українській землі вічним
пам’ятником жертовному подвигу народу-
переможця. Дякуємо вам за усе те, що ми
сьогодні маємо. 

ігор черниш

вони боролися 
За нашу свобоДу

Інформація в номерІнформація в номер

Наприкінці вересня в
актовій залі Петро павлівсько-
Борщагівської загально -
освітньої школи  відбу лася
зустріч  громади нашого села
з сільським головою
Олексієм Івановичем Кодеб -
ським і першим заступником
голови Києво-Святошинської
райдерж адміністрації Мико -
лою Івано вичем Шкавроном.
У ній взяли участь також
депутати і працівники викон -
кому сільської ради, педа -
гогічний колектив школи,
робітники та інженерно-
технічні праців ники комунальних під при -
ємств ”Благоустрій“ і “Борща гівка”,
медичний пер со нал мед ам бу латорії,
жи те лі села.    

З короткою інформацією про життя
району напе редодні виборів до
Верховної Ради України перед присут -
німи виступив Микола Івано вич
Шкаврон. Він, зокрема, відзначив, що
Петропавлівська Борщагівка відіграє
важливу роль у соціально-економічному
розвитку району і є також прикладом для
населених пунктів району у питаннях
благоустрою і правопорядку.

На цій зустрічі всі бажаючі мали
можливість поспілкуватися з
керівництвом села і району, отри мати
відповіді на запитання, обговорити
наболілі проблеми та просто
порадитися з керів ництвом. 

Цікаво відзначити, що учасники
зустрічі піднімали питання з різних сфер
нашого сільського  життя.  Звучали

проблеми, що торкаються життя як
медиків, так і педагогів нашого села, а
також носять адміністра тивний
характер. Звичайно, обговорювалися
питання і приватного характеру, які
звучали від жителів села.   Деякі  відпо -
віді та роз’яснення адміністрацією
надавалися одразу, інші бралися на
замітку з тим, щоб вжити відповідних
заходів керівництвом.

Завдяки цій зустрічі в мешканців
Петропавлівської Борщагівки  відпала
потреба  записуватися на прийом до
районного керівництва, стояти в довгій
черзі або писати листи до адміністрації,
щоб отримати пораду або допомогу.
Тому  такі зустрічі, для всіх бажаючих,
планується проводити й надалі.

Отже, користь від зустрічі в
навчальному закладі отримали усі:
керівництво села і району відчуло пульс
життя села, а громадяни – відповіді на
запитання, які цікавили усіх.

інф.”трибуни“.

Зустріч З  керівництвом села і
києво-святошинського району

З Днем освітян, 
шановні працівники освіти!
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Всеукраїнський день біб-
ліотек, що традиційно від-
значають в Україні у вересні,
свідчить про глибоку повагу
народу до культури, освіти,
духовних надбань і, безпе-
речно, про визнання тієї
великої ролі, яку відіграє в
державі така поважна інсти-
туція, як бібліотека.

Бібліотека завжди була
збирачем, хранителем і
дослідником творів друку —
вічних пам’яток писемності,
а її служителі — вірними
зберігачами і популяризато-
рами духовної спадщини
поколінь.

За своїм природним при-
значенням бібліотеки є
потужним знаряддям демо-
кратії, гармонізації суспіль-
них відносин, важливим
чинником інтелектуального,
духовного і естетичного
збагачення кожної нації.
Доносячи до людей увесь
спектр різноманітних інфор-
маційних потоків і державо-
творчих ідей, розкриваючи
реальну картину світу, вони
сприяють всебічному роз-

витку особистості, вихован-
ню кращих громадських
якостей і патріотичної свідо-
мості населення.

У селі Петропавлівська
Борщагівка функціонують 2
бібліотеки: сільська, що
міститься у приміщенні на
вулиці Шкільній та шкільна,
яка знаходиться в навчаль-
ному закладі.

Нашу сільську бібліотеку
вже близько 20 років очо-
лює Ольга Пилипівна Шман-
чук. Контактна і уважна до
відвідувачів, вона завжди
дасть гарну пораду чи кон-
сультацію, допоможе і сло-
вом і ділом кожному читачі-
ві. Тому до Ольги Пилипівни

з задоволенням постійно
приходять відвідувачі. І не
тільки, щоб отримати ту чи
іншу книгу, а й поспілкувати-
ся. 

У шкільній  бібліотеці вже
другий десяток літ трудить-
ся Людмила Іванівна
Пурик – людина активна й
діловита. Вона постійно
надає допомогу учням,
широко пропагує книгу
серед учнів, прищеплює
любов до знань. Тож школя-
рі завдяки роботі бібліотека-
ря постійно розширюють
свій світогляд, збагачують
себе знаннями, рівень яких
постійно зростає.     

Виконоком сільської ради
від щирого серця вітає біб-
ліотечних працівників села
Петропавлівська Борщагів-
ка з Всеукраїнським днем
бібліотек і бажає успіхів у
благородній просвітницькій
справі. Міцного здоров’я,
щастя та благополуччя вам і
вашим родинам!

інф. “трибуни”.

всеукраїнський день бібліотек

Забезпечення лікувальних закладів у
селах Петропавлівська Борщагівка та
Чайки медичним устаткуванням,
встановлення загороджених дитячих
майданчиків, придбання електроплит з
духовими шафами для школи, надання
безплатних юридичних консультацій у
громадських приймальнях народного
депутата України Петра Мельника усім
верствам населення, прийняття 12
законів та 254 поправок у Верховній Раді
України…

Про ці та інші справи звітував кандидат
у народні депутати України Петро
Мельник 1 жовтня перед трудовим
колективом загальноосвітньої школи
І–ІІІ ступенів у селі Петропавлівська
Борщагівка. «Депутат будь-якого рівня
не може бути депутатом, якщо він не

знає больових точок громади, інтереси
якої представляє у будь-якій із рад,
нездатний вирішувати проблемні
питання та розробляти актуальні
законопроекти», – переконаний Петро
Мельник.

Також будуть вирішені питання з
виділенням земельних ділянок та
оформленням документів на них,
будівництвом школи для села Чайки, яке
входить до складу Петропавлівсько-
Борщагівкої сільської ради, а також
опрацьовуватиметься пропозиція щодо
співпраці між Податковим універ -
ситетом, який очолює Петро Мельник,
та школою (проведення спільних
заходів, підтримка юних спортсменів і
творчої молоді та ін.).

ПЕТРОПАВЛІВСЬКА БОРЩАГІВКА:
НЕВИРІШЕНИХ ПИТАНЬ НЕ БУВАЄ!

Нещодавно відзначив день народження Пет-
ропавлівсько-Борщагівський сільський голова
Олексій Іванович Кодебський. З цим святом від
душі його привітали рідні, близькі, численні
друзі.

Вже тридцятий рік очолює громаду сіл Петро-
павлівська Борщагівка і Чайки Олексій Іванович.
Така стабільна підтримка односельців принесла
багато результативних справ у життя обох насе-
лених пунктів, що входять до складу сільської
ради.

Зокрема,на зміну бездоріжжю, відсутності
газифікації, зв’язку наприкінці вісімдесятих та на
початку дев’яностих років, через що ця місце-
вість вважалася неперспективною, прийшли
порядок, добробут мешканців,  благоустрій. Завдяки цьому Петропавлівська
Борщагівка визнана втретє поспіль найкращим населеним пунктом України.

Праця О.І.Кодебського високо оцінена державою. За вагомий внесок у роз-
виток української державності,багаторічну сумлінну працю,високий професіо-
налізм в червні 2007р.  Президентом України він був нагороджений орденом “
За заслуги” ІІІ ступеня. Також Олексій Іванович  відзначений орденами святого
рівноапостольного князя Володимира ІІІступеня, Нестора Літописця,”Дружби
народів” – Російської Федерації, ”Слава Нації” ІІ ступеня ,медалями “Ветеран
праці”, “1500-річчя Києва”,  нагрудним знаком “ Відмінник освіти України” та ін.

Тож, зичимо вам, шановний Олексію Івановичу,  міцного здоров’я , родинного
щастя, великих успіхів у подальшій діяльності.

виконком сільської ради

З Днем нароДЖення, 
шановний  олексіЮ івановичу!

ВітанняВітання

Пісня Життя
Чарівна осінь листя фарбувала,
В багряні, жовто- золоті тони:
В цей день найкращі підібрала–
Стелились скатертиною вони.

Для Вас ця осінь – шістдесят четверта,
З якою Вас вітає все село! 
Ви працювали надзвичайно вперто,
Щоб радісно нам й затишно було.

Ми раді вас сьогодні  привітати,
За те, що трудитесь Ви тут усе буття!
Щире “спасибі” хочемо сказати,
Що кращає щодня сільське  життя.

Всю  душу Ви в село вкладаєте...
Розруху ту, яка була колись,
В осінню  днину пригадаєте:
Від неї лиш  картинки зостались.

Бо нині вже село найкраще –
Ми в Україні – орієнтир!
Його не кинемо нізащо,
Бо тут порядок, труд і мир.

Громада в нас – одна родина,
Ви з нею і мужніли, і зростали.
Тут лине пісня весело, єдино, 
Яка щасливих в День села  збирала.

Отож, живіть щасливо і  багато,
Хай під вікном цвіте рясна калина.
Нехай добро панує в Вашій хаті
І радість Вам приносить кожна днина.

З повагою, 
редакція газети “трибуна”

Актуальне інтерв’юАктуальне інтерв’ю

Петропавлівсько-бор-
щагівська школа – сучас-
ний навчальний зак лад з
розвиненою інфраструк-
турою. головні дійові
особи, які сьогодні визна-
чають стратегію розвитку
школи, є адміністрація,
педагогічний та батьківсь-
ко-учнівській колективи,
які здійснюють реалізацію
поставлених державою
важливих завдань.

Про те, яким чином ця
робота здійснюється пе -
да го  гічним колективом
на шо му кореспондентові
розповів директор школи микола тату-
ревич.

– Щоб досягти певної висоти, потрібно
докласти відповідних зусиль.   Наші пере-
моги куються у щоденній кропіткій роботі.
Кожен день учитель старанно готується до
уроку, заходить в клас, навчає дітей.
Завжди має бути активним, в гарному
настрої, в гуморі і з великою відповідальні-
стю ставитися до своїх посадових обов’яз-
ків – ось складові авторитету педагога. 

Як ні в якому році школа сьогодні успішно
підійшла до святкування Дня працівника
освіти. Що є характерним саме для роботи
педагогічного колективу в цьому навчаль-
ному році? На наш погляд ми можемо смі-
ливо сказати, що за останні два десятиліт-
тя вперше в школі збільшився контингент
учнів – рівно на 10%.  І це не тільки активне
збільшення населення села Чайки, які нам
дали у великій кількості першокласників.
Це не тільки питання в тому, що ми змогли
разом з сільською радою та адміністрацією
вирішити питання перевезення дітей з
місця проживання до школи, а це і ті добрі
досягнення, які сьогодні має школа, які
далеко вийшли за межі нашого населеного
пункту і стали відомі і в селі Чайки. Звідси
висновок: сьогодні ті діти, які відвідували
різні навчальні заклади міста Києва, нині
дружньо прийшли стежиною до нашої
школи.  І з заяв батьків вони дуже задово-
лені тими умовами, які сьогодні створені і

мають можливість роз-
вивати творчі задатки
своїх дітей. 

Другим інноваційним
моментом є те, що ми
включились в проект за
рекомендацією Міні-
стерства освіти і науки
України, який носить
назву «Інтелект Украї-
ни». Це спеціально
створена програма для
дітей, які згідно тесту-
вання підібрані за свої-
ми розумовими та
психо-фізичними кон-
диціями. Вчитель,

котра працює з даним контингентом 1-А
класу, – Лариса Зіновіївна Мазур. Вона
пройшла відповідну курсову перепідготов-
ку і її кандидатура погоджена з районним
та обласними відділами освіти. Разом із
групою фахівців, яку очолила заступник
директора з нав чально-виховної роботи
Тетяна Володимирівна Перевертун, їй вда-
лося якісно здійснити відбір дітей до цього
класу.  Переконати батьків, що в такому
класі навчатися складно, відповідально,
але ці діти будуть працювати з виперед-
женням встановлених стандартів, які сьо-
годні є для рівня 1-4 класів.

Третя сильна позиція є та, що нам вдало-
ся долучити нових фахівців, в тому числі на
початкову ланку і ми зробили переформат
трьох других класів А, Б і В,  створивши
один клас 2-В, в якому навчаються виключ-
но  хлопчики, і цей клас має спеціалізова-
ний напрямок оздоровчо-спортивного
напряму. В ньому нараховується 18 дітей,
які за станом здоров’я відібрані за бажан-
ням батьків і на якісному рівні проводить
тренування Гусин Леонід Володимирович.
Нам вдалося зберегти цього фахівця,,
оскільки він має гарні напрацювання в роз-
різі шкільної футбольної команди «Лідер»,
яка в минулому році посіла третє місце в
Україні серед шкіл нашої держави.  

Продовження на 3 стор.

микола татуревич: ”школу 
майбутнього створЮємо

колективно”
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Актуальне інтерв’юАктуальне інтерв’ю

Вчитель � ти у серці назавжди! 

– Школа лишила про себе  теплі
спогади. Саме від першої вчительки
Алли Іванівни Борисенко я  винесла
принципи життя, які стали в нагоді в
спорті і в житті. А саме, вдячність за
все, що маєш, а також прагнення до
постійного саморозвитку, за що дуже
вдячна своїм наставникам. Цього не
забуду ніколи.  

– Всі вчителі, які навчали мене,
залишили добрі спогади про
себе. Моїм класним керівником
була Тетяна Прокопівна Понома-
ренко. Вона запам’яталась
своїм серйозним ставленням до
організаційних питань, а також
була просто чудовим вчителем.
Тож я завжди радий бачити її...  

наталія бірюк
Майстер спорту міжнародного класу.Чемпіонка світу з Тайсько-

го боксу, чемпіонка світу з кікбоксингу, чемпіонка Європи з боксу.

кожної хвилини життя ми чомусь навчаємося. хтось вчиться виводити літери, хтось бути хорошою мамою, а ще хтось  найкращим  спеціалістом.  як кажуть східні муд-
реці,кожна людина послана в наше життя, щоб чомусь навчити, і мудрим буде той, хто  чує  слова навчання.  та є ще такі люди, для яких навчати – це покликання!   саме
цій справі вони присвячують своє серце та свою душу.  вони проходять через наше життя , залишаючи в нас частинку себе, своєї мудрості та душі. у всіх наших справах,
успіхах , вчинках відчувається початок тієї людини, яка колись, вересневого ранку промовила нам : « Доброго  ранку, діти!»  Для нас вони лишилися частинкою дзвінкого
дитинства та безтурботної юності.  Для всіх них, добрих та строгих, мудрих та чуйних наших вчителів , ми назавжди залишилися їхніми дітьми. вони пропустили через
своє серце сотні дитячих доль. вони  з нетерпінням чекають від нас і тепер  добрих звісток та від щирого серця радіють, коли ми вкотре витримуємо  іспит життя на муж-
ність та чесність. бо велике щастя вчителя складається із маленьких життєвих перемог, успіхів їхніх учнів минулих, теперішніх та майбутніх.  ми пам’ятаємо вас , наші
любі вчителі!  Зі святом вас! надаємо слово найтитулованішим випускникам нашої альма-матер.

– Я дуже вдячна всім своїм вчителям,  а
особливо моєму  класному керівникові
Поліщуку  Валерію Федоровичу. Це
вчитель, від якого я отримувала масу
підтримки,  розуміння, і взагалі, завдяки
його оптимізму та умінню працювати з
дітьми шкільне життя стало цікавою
сторінкою мого життя.  

віта   якимчук 
Майстер спорту міжнародного класу, триразова учасниця

олімпійських ігор в українській збірній з лижного виду спорту

олександр Попов 
Майстер спорту міжнародного класу, багаторазо-

вийчемпіон  України та чемпіон світу з кікбоксингу. 

Продовжується активна спів-
праця з інститутом педагогіки з
апробації нових підручників.
Курує  це питання випускниця
нашої школи Кодебська Таміла
Олексіївна.  

Щодо спортивно-масової та
культурно-оздоровчої роботи
школа входить в Асоціацію шкіл
сприяння здоров’ю.  Ми продов-
жуємо розвивати традиції мину-
лих років, звертаючи головну
увагу на здоров’я дітей, підби-
раючи відповідних фахівців та
створюючи належні умови для
розвитку занять спортом. 

Головне завдання на мій
погляд виявити задатки дітей,  в
яких секціях вони могли себе
найбільше реалізувати, а найго-
ловніше – не зашкодивши влас-
ному здоров’ю, допомогти його
розвивати та зміцнювати.  Тому
продовжуємо співпрацю з керів-
ником гуртка Сергієм Литвинен-
ком, котрий веде секцію тхек-
вондо. Його  учениця з 11 класу
Ліхаманова Анна сьогодні є чле-
ном  національної збірної Украї-
ни,  входячи в дорослу команду і
в юнацьку збірну. Вона нині є
майстром спорту з цього виду
єдиноборств. Це дуже великий
успіх нашої учениці.  

Як я вже сказав,  ми тісно спів-
працюємо з Л.В. Гусіним. Нині
велика допомога надається
молоді О.П.Нігруцою з утриман-
ня тренерів, які сьогодні прово-
дять на якісному рівні тренуван-
ня. Тому наша шкільна команда
«Лідер» успішно виступає в рай-
оні і є лідером у своїй віковій
групі. Тренує їх Олександр
Ігнатьєв.  

У нашій школі є тенісний корт і
ми поставили собі за завдання
також максимально велику кіль-
кість дітей долучити до великого
тенісу. Успішне тренування,
набір та запис в групи та перше
тренування проводить вчитель
фізкультури Олександр Онищен-
ко,  котрий пройшов курси підго-
товки з великого тенісу й вже
проводить  насичені тренування.
Причому, до них можуть долучи-
тись. усі бажаючі. 

Ми продовжуємо роботу з
майстром спорту Оленою Кан-
дибіною щодо набору в групи з
настільного тенісу. Вчителі фіз-
культури також наполегливо
ведуть тренування з баскетболу:
дівчат готує до змагань Юрій

Тосіч , а хлопців – Олександр
Онищенко. До послуг старшо-
класників  зал силових видів
спорту, що діє на базі нашої
школи.  З ними працюють заслу-
жені тренери, відомі майстри
спорту України.

– Звичайно, спортивно-
масова робота річ дуже важ-
лива, бо це – здоров’я дітей.
Проте багато школярів,
маючи усілякі таланти, праг-
нуть також самореалізувати-
ся...

– Відповідаючи на запитання
про розвиток творчих задатків
дітей, які хочуть співати і танцю-
вати, я скажу, що започаткована
робота філіалу музичної школи з
Петрівського уже починає дава-
ти позитивні результати. Адже
неабияка кількість їх вихованців
не раз виступала на різних відо-
мих фестивалях. Але все таки
найбільш вагомий внесок у цей
вид творчості вніс вчитель музи-
ки нашої школи А.М.Гребінь.
Саме при ньому розкрилися
таланти Орлюк Іванни, Пархонюк
Ангеліни, Мамикіної Ірини, Гала-
ган Аліни, Шинкаренко Юлії і
багато  інших дітей. Вони прой-
шли серйозну музичну підготов-
ку, яку я назвав би «школою Гре-
беня».  При всій своїй скромності
цих дітей наразі мали можли-
вість побачити телеглядачі
України серед найкращих вико-
навців країни. 

– а якими успіхами пораду-
вали школу і батьків учасники
предметних олімпіад?

– Ці творчі змагання завжди
проходять на високому рівні. В
них завжди беруть участь  кращі

з кращих учнів, відстоюючи
честь школи як в районі, так і за
його межами. Бо перед кожним
вчителем ставиться конкретне
завдання – підготувати учнів
школи і забезпечити їх участь в
районних олімпіадах. І тут є в нас
на кого рівнятися: системно,
впродовж останніх 10 років
дають стабільні результати вчи-
телі Ірина Володимирівна Полі-
щук – зарубіжна література,
Лариса МихайлівнаГуленко –
географія, Лідія Василівна Дра-

чук – математика, Світлана
Василівна Левченко, Тетяна
Прокопівна Пономаренко  – вчи-
тель хімії. 

Хочу також  зазначити: учнями
школи вивчені найголовніші
теми в селі – від історії нашого
населеного пункту, причин голо-
домору, вивезення наших одно-
сельців остарбайтерами в
Німеччину до  відновлення нашої
державності і багато інших
питань.  Продовжила в минулому
році зазначені  дослідження вчи-
тель математики  Галина Стані-
славівна Варенко.  

– ця робота приносить успіх
тому, що добре попрацювали
педагоги школи?

– Безперечно. Педагогічний
колектив школи добре підготов-
лений професійно й продовжує
славні традиції наших поперед-
ників. Адже працювати гірше від
освітян, які працювали перед
нами, просто неможливо і ми
добре усвідомлюємо наші
завдання. До цього зобо -
в’язують наші наставники –
ветерани Великої Вітчизняної
війни, які працювали в нашому

закладі і були нагороджені  ще в
радянські часи орденами Лені-
на. Серед них Радченко Іван
Петрович – директор школи,
Радченко Ніна Іванівна – заступ-
ник директора з навчальної
роботи, Зозулевич Лідія Іванівна
– вчитель географії. Це дуже
високі нагороди на той час.  

Нині нам вдалося не тільки
зберегти педагогічний колектив,
а й поповнити новим складом.
Треба відзначити, що школа
впродовж десяти років займає

перші та призові місця в район-
ній рейтинговій системі оцінки
діяльності роботи навчальних
закладів сільського типу. Це
дуже висока планка, яку ми
несемо. Близько сорока питань,
які знаходяться на контролі
районного відділу освіти, скла-
дають підсумки нашої роботи за
рік.

Приємним є те, що більше
двадцяти вчителів пройшли
серйозне горнило випробувань у
районному конкурсі “Кращий
вчитель року”. Були роки, що і
двоє-троє вчителів з різних
кафедр  брали в ньому участь. В
минулому навчальному році і
вже в цьому році проведено ряд
семінарів республіканського
значення, в яких брали участь
керівники районних державних
адміністрацій, керівники центрів.
І всі вони з великим задоволен-
ням спостерігали і вивчали
діяльність нашого навчального
закладу і дивувалися не тільки
досягненням, а й тим створеним
умовам, які є сьогодні в нашій
школі і зокрема такого фізкуль-
турно-оздоровчого спрямуван-

ня. 
Як депутат районної ради, я

скажу, що володіючи ситуацією в
плані наповнення бюджету
районного і коли відбувається
його перерозподіл, то голосую-
чи за той чи інший проект від-
стоюєш інтереси своєї громади.  

Так, зокрема, можна сказати,
що завдячуючи зусиллям Петра
Володимировича Мельника вда-
лося нам замінити дві плити у
нашій шкільній їдальні. При спів-
праці з Цікаленком Юрієм Воло-
димировичем вдалося відре-
монтувати приміщення малого
спортивного залу та коридору
напівпідвального приміщення,
де знаходиться футбольний клуб
«Лідер».  Крім того, нам не раз
надавались дотації при заміні
котлів шкільної котельні. На цей
рік нам було виділено 200 тис.
грн. для  часткової заміни тепло-
траси і кошти ці будуть освоєні в
2013 році. Піднімалось також
гостро питання про виділення
шкільного автобуса, який сьо-
годні вже успішно функціонує,
довозячи дітей з с.Чайки до
школи. Все це можливо не такі
великі досягнення, але дає мож-
ливість піднімати і розв’язувати
гострі питання функціонування
районної ради та районної дер-
жавної адміністрації. 

Вітаючи педагогічний колек-
тив, перебуваючи в статусі
керівника навчального закладу, я
хочу сказати, що найкращі роки
мого життя, моєї праці пройшли
саме в цьому навчальному
закладі,  де кожен вчитель розу-
міє, що потрібно працювати з
кожною дитиною – як і з влас-
ною. М и до цього докладаємо
дуже великі зусилля люблячи та
поважаючи дітей, дякуємо нашій
владі за те, що створює належні
умови і багато наших вчителів
отримали земельні ділянки під
забудову, окремі вчителі отри-
мали житло. Все це дає радість і
оптимізм на те, що всі питання з
часом будуть вирішені. Хотілось
побажати не тільки гарного
настрою, але й нових величних
успіхів у співпраці з батьківсь-
ким, учнівським та педагогічним
колективами з реалізації питань,
які перед нами перш за все ста-
вить життя. Щоб ми з ними
успішно справлялись.

михайло гриЩенко

микола татуревич:”школу майбутнього створЮємо колективно”
Початок на 2 стор.
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КонкурсКонкурс

На сьогодні алла кулієва – це першокурсниця Університету тех-
нологій та дизайну, де вона навчається бути технологом косметоло-
гії  та парфумерії і, можливо, у майбутньому саме вона зробить
новий революційний прорив у світі  краси.  А поки – це звичайна дів-
чина, яка любить більш за все веселу зиму, малювати чудові картини
простим олівцем, передаючи сірим кольором всю яскравість карти-
ни, а також співати зі своїм маленьким племінником.  Ще Алла має
дуже багато друзів, серед яких переважна частина – це її одноклас-
ники.Закінчивши в минулому році школу, вони так і залишились
дружньою командою, оскільки так їх навчила класний керівник Інна
Василівна, за що вони їй щиро вдячні. Тож  вільними вечорами вони
разом гуляють, слухають пісні під гітару  або просто розмовляють. 

В близькому майбутньому  дівчина планує закінчити навчання і
влаштуватися на гарну роботу, а також, по можливості багато подо-
рожувати іншими країнами, милуючись їх красотами та порівнюючи
їх з мальовничими пейзажами  України.  Саме мальовничість рідного
краю найбільш надихає Аллу , як художника. А ще їй подобається те,
що в нашій країні живуть щирі і добрі люди.  Саме такою є її бабуся та
мама, саме доброту вони передали в спадок й Аллі, а також велику
незламну силу, яка не дозволить  зломитися від будь-яких перипетій
життя.

чарівна, завжди усміхнена ангеліночка Пархонюк  знову порадува-
ла своїх близьких та прихильників  новим успіхом.

Щойно повернувшись  із літнього Скадовська, де вона брала участь в
конкурсі «Чорноморські  Ігри», і ще навіть не  розпакувавши валізи, Ангелі-
ночка, не гаючи часу, помчала на відбірковий тур нового конкурс у –  «Голос
країни» – дитяча версія. В результаті отримала низку нових вражень,  нових
друзів, познайомилась з відомими артистами, а, найголовніше , виконав-
ши дві пісні, одна з яких  англійською мовою, виборола участь в другому
турі, що носить назву «Сліпе  прослуховування». Незважаючи на  майбутній
результат, юна співачка вже радіє з того приводу, що взяла участь в цьому
проекті, подолавши ще одну сходинку на шляху до свого майбутнього успі-
ху, а також має можливість відшліфувати свою майстерність у підготовці до
нового етапу конкурсу.  Поряд з  репетиціями , Ангеліночка відвідує школу,
малює та пише слова до нових пісень , готує улюблені солодощі.

тож, ще раз вітаємо ангеліну Пархонюк з новим успіхом та  з великим нетерпінням  чекає-
мо трансляції  популярного шоу на телеканалі « 1+1» і всі разом вболіваємо за нашу одно-
сельчанку.                                       

ольга Заїка

відшуміло, відгомоніло головне свято нашого села- день народження! Залишило по собі
приємні спогади, цікаві фото, нові зустрічі та знайомства, а в декого ще й фінансове покра-
щення справ. саме до останніх належать юні та  красиві жительки нашого села,  яким на цьому
святі зовсім неочікувано для них самих було присвоєно стипендію сільського голови. сьогодні
хотілося трішки більше розповісти про студентську молодь нашого села, яка вже завтра буде
творити нову історію нашої держави.

лілія лазебник – чарівна жителька нашого села. В 2010 році
закінчила нашу школу, яка залишила в її житті теплий слід. Це
місце де її любили та розуміли всі вчителі. Особливо, вважає
Ліля, їй пощастило з класним керівником - Ларисою Миколаїв-
ною Гуленко, котра подарувала так багато тепла своєї душі.
Зараз Ліля студентка Академії Мистецтва Краси, де оволодіває
мистецтвом візажу. Ця професія дуже подобається Лілі, певно
тому, що  вона обрала її сама. Майже кожні вихідні Ліля стара-
ється працювати, від чого отримує масу задоволення, бо її
робота дарувати людям радість,ще більш підкреслюючи їх
красу та індивідуальність. Кожна хвилина життя Лілі розписана
майже похвилинно : навчання, робота, танці. Та разом з тим
дівчина встигає відпочивати з друзями та допомагати батькам.
Можливо через те Лілі дуже подобається вишивання. Саме за
цим заняттям можна зупинити динамічне життя і залишитися
наодинці зі своїми думками та мріями. Отож, поки чарівна
голочка перетворює звичайний клаптик тканини на яскравий
шедевр, Ліля має можливість помріяти.

Як і в кожної дівчини в дев’ятнадцять років у Лілі дуже багато
мрій. Найзаповітнішою є мрія побувати в Дубаї та помилувати-
ся чарівними фонтанами. Звичайно, є мрія створити міцну та
дружню родину, де буде панувати добро, злагода та мудрість.
Саме ці риси характеру Лілі передала її мама – Оксана Олек-
сандрівна. Вона з дитинства навчала свою донечку поважливо

ставитися до людей. Саме вона своїм прикладом підказує дівчині модель між людських взаємин, за що
Ліля їй дуже вдячна.

Ще одна справжня красуня нашої Петропавлівки, яка була
відзначена нашою сільською радою, це – тетяна мельничен-
ко.  Зараз дівчина – студентка 2 курсу  Київського коледжу
архітектури та дизайну і в майбутньому мріє стати ландшафт-
ним дизайнером. Цю професію обрано не випадково. Тетяні
дуже подобається природа і вона не за штучну красу. Дівчина
вчиться, як можна за допомогою рослин та природних елемен-
тів створити чудові ландшафти, які будуть викликати позитивні
емоції. Окрім навчання у коледжі Тетяна встигає багато чого
іншого. Наприклад, у вихідні вона підробляє, щоб якось допо-
магати батькам матеріально. Серед захоплень є також музика.
Музикою, а саме грою на піаніно, Тетянка займається вже 5
років. Окрім цього її хоббі – вже два роки малювання, та народ-
ний вокал. Зараз ним вона займається професійно, а до цього
співала у шкільному хорі.  Та і взагалі Тетяна дуже вихована,
охайна дівчина та чудова господиня. І можливо саме вона в
майбутньому  буде проектувати ландшафти нашого краю, щоб
зробити його ще гарнішим. 

анна рябкова, ольга Заїка
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орієнтир Для
найкраЩих стуДентів

Ще оДин крок До великого усПіху

як рідко ми говоримо: « дякую»
тим людям, які вкладають в нас
душу, свій час та терпіння.  як іноді
важко знайти той  влучний момент,
щоб  промовити це коротке слово,
подарувавши  вдячність людині,
яка дорога твоєму серцю. як іноді
чекаємо ми якоїсь визначної події,
щоб вимовити те, що потрібно
говорити щодня.

Саме такою подією було нещодавнє
свято Дня вчителя для учнів нашої
школи.   Лиш крадькома осінь підфар-
бувала листочки шкільної берези, яка
щоранку  радо зустрічає  учнів, біля

воріт  школи, як  школярі вже розпочали підготовку  до свята. Вони скла-
дали вітальні вірші, готували святкові номери, писали сценарії та прово-
дили багато часу на репетиціях. 

І ось цей день настав.  Її величність осінь подарувала гарну сонячну
днину, прослідкувавши,  щоб  жодна, навіть маленька хмаринка не закри-
ла сонечка і тим самим не зіпсувала святкового настрою нашим вчите-
лям. З усіх вуличок нашого села до шкільного двору поспішали по святко-
вому вдягнені учні з величезними букетами квітів.  Айстри, троянди, гла-
діолуси, орхідеї, хризантеми – саме красу цих квітів та їх осінній аромат,
дарували учні впродовж  всього дня своїм наставникам.  А після уроків на
вчителів чекав святковий концерт,  підготовлений шкільним парламентом
« Зорецвіт» за підтримки педагога-організатора  Світлани Василівни  Лев-
ченко.  

Розпочали свято вихованці  літературної студії  «Ярінь» під керівницт-
вом  Наталії Миронівни Підлісняк, які привітали вчителів  власними вірша-
ми, побажавши їм здоров’я, щастя, злагоди в родинах, а також гарних
заробітних плат та відпочинку закордоном.  Ведучими свята були  Олек-
сандра Мельниченко та Аня Гащенко,  які не лише професійно вели свято,
а й дарували чудові пісні у власному
виконанні. На правах справжнього гос-
подаря школи був запрошений до
виступу директор школи Микола Олек-
сандрович Татуревич, котрий, в першу
чергу, відзначив, що школа своїми
досягненнями, відзнаками та  випускни-
ками, якими пишається не лише сіль-
ська громада, а й вся  Україна, завдячує
сильному педагогічному колективу та їх
спільній концепції  різностороннього
розвитку дітей.  

А далі Микола Олександрович вручив
грамоти за плідну роботу   вчителям:
Ірині Володимирівні Поліщук – вчителю
ро сійської мови та світової літератури,
Наталії Миронівні Підлісняк – вчителю
української мо ви та літератури,  Юлії
Валеріївні Ма й  данович – вчителю росій-
ської мови та світової літератури, Тетяні
Прокопівні Пономаренко  – вчителю
хімії, а та кож вчителю початкових класів  Людмилі Валеріївні Акімовій.

Приєднався до привітань і заступник сільського голови  Олександр
Оболонський. В його вітанні чулися ностальгічні нотки, які  своєю щирістю
пробирали  до самого серця.  Він пригадав свої роки навчання та подяку-
вав вчителям за те, що віддають  кращі роки такій потрібній праці. 

Продовжили концертну програму  яскравим  та енергійним вітанням
учасники  гуртка  «Юні організатори дозвілля» під керівництвом Тетяни
Олександрівни Громадської, які на святковій сцені відкрили нове мовлен-
ня телебачення «Шкільний канал 5Б»,  по якому передали кумедні  ознаки
справжнього педагога, ток-шоу «Битва вчителів»  та низку кумедних анек-
дотів, майстерно  розіграних  учасниками гуртка. Неочікуваною та ціка-
вою була поява юних реперів , які  відверто поділилися  деякими цікавими
моментами свого шкільного життя. Далі естафету вітання перебрали юні
танцюристи – брати Роман та Андрій Василів зі своїми партнершами, які
подарували вчителям  чудові “па” бального танцю. Від щирого серця
подарував щирі усмішки винуватцям свята  Валентин Плітчук – наш про-
фесійний  читач гуморесок.  Піднесений настрій глядачів підтримали
старшокласниці, прочитавши низку кумедних замальовок про дитинство
наших вчителів. Святкова атмосфера зали завмерла  від чарівних голосів
наших юних зірок Ангеліни Пархонюк та Аліни Галаган.  Також, блискучим
був виступ танцювального ансамблю «Серпантин»  та гостей свята – сту-
дії сучасного танцю.

Загалом свято вдалося: було  цікавим та різнобарвним, бо  вдало
поєднувало  музичні  та танцювальні номери, театральні дійства  та  гумо-
ристичні  замальовки.  А  на
завершення учні одинадцято-
го класу подарували вчите-
лям великий солодкий торт,
щоб їхня робота  була солод-
кою і працювалося їм завжди
в задоволення.

Отак наші учні дякували
своїм вчителям.  Долучаючи
до цього процесу  все своє
уміння, майстерність, тала-
новитість та артистичність.
Бо простого слова  «дякую»
занадто мало , щоб вислови-
ти ним всю ту глибину почут-
тів, яка горить  в цих малень-
ких серцях. 

ольга Заїка

вчителів вшанували 
З лЮбов’Ю
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хочеш бути ЗДоровим - рухайся!

як каже народна мудрість: саме
велике щастя людини – це її здоров’я ! і
ми з цим, безумовно, погоджуємося,
бажаючи рідним нам людям насампе-
ред міцного-приміцного  здоров’я. ми
турбуємося  про своє здоров’я та про
здоров’я своїх близьких, стараючись
правильно харчуватися, пити приписа-
ні пілюлі, забуваючи інколи про те, що
основна складова повсякденного
життя  здорової людини – це насампе-
ред рух!

«Хочеш стати сильним, спритним, вит-
ривалим, а також струнким, гарним, сміли-
вим? Відповідь  проста: треба робити
фізичні вправи. Саме вони розвивають в
людини  ці фізичні якості...» – такими сло-
вами розпочався урок у 5-б класі Петро-
павлісько-Борщагівської загальноосвітнь-
ої школи з предмету « Основи  здоров’я» .
Введений відносно недавно в шкільну про-
граму, він свідчить про те, що  на сьогодні
збереження здоров’я – це всеукраїнська

проблема, якою опікуються на державно-
му рівні. Саме тому майбутнє покоління
привчають змалечку  берегти той золотий
потенціал або навіть найдорожчий скарб
людини, що зветься здоров’ям.Та цей урок
був трішки незвичайним, щоб більш яскра-
во дітки могли зрозуміти, наскільки важли-
вий рух в їхньому житті. З цією метою вчи-
телем  Світланою Віталіївною Кошкою на
урок було запрошено заслуженого трене-
ра України з лижних гонок – Тетяну Васи-
лівну Попову.

Тетяна Василівна та Володимир Василь-
ович Попови – це тренери з тридцятиріч-
ним стажем роботи, яка принесла нашій
державі відомих лижників , а  також учасни-
ків олімпійських ігор із зимових видів спор-

ту.  Ці люди є прикладом відданості й
любові до тієї справи, яку обрали.  На сьо-
годні вони розпочали тренерську діяль-
ність на базі нашої школи за підтримки
сільського голови  Кодебського О.І. та
директора школи Татуревича  М.О., наби-
раючи в свої групи нове покоління юних
лижників.   Хоч робота їхня лише розпоча-
лася, але вони добре знайомі нашим жите-
лям, серед яких є багато їхніх учнів в мину-
лому, тому що  вони вже працювали з  діт-
ками нашої школи близько  п’ятнадцяти
років тому. Серед  їхніх учнів є також гор-
дість нашого села – Якимчук Віта Микола-
ївна, майстер спорту міжнародного класу,
учасниця олімпійських ігор в збірній Украї-
ни. Сім’я Попових наполегливо віддається

своїй роботі, не зважаючи ні на які трудно-
щі. 

«Якщо з вашої дитини не вийде велико-
го спортсмена, з неї обов’язково вийде
здорова дитина» – завжди говорить бать-
кам Тетяна Василівна.  Тому й так старанно
заохочує учнів залишити вдома комп’юте-
ри, телевізори і прийти в секцію, де на них
чекає багато руху, свіжого лісового повіт-
ря, влітку – активних  ігор,  катання на
лижоролерах, а взимку – подорожі на
лижах – бо це на сам перед їх  здоров’я.

Школярі з великою цікавістю слухали
гостю, яка так захоплююче розповідала їм
про олімпійські ігри, про наших спортсме-
нів,відкриваючи завісу  навколо великого
спорту. І хто знає, може серед наших дітла-
хів є вже майбутні призери олімпійських
ігор, тому що  в результаті, майже полови-
на класу  з великим ентузіазмом прийшла
на перше тренування в зал , біля сільської
бібліотеки, який Володимир Васильович
перетворює на   справжній куточок профе-
сійних лижників. Саме там щоденно на
15:00 з нетерпінням  чекає  на всіх бажаю-
чих цікавий світ зимового виду спорту –
лижі. І саме там кожен бажаючий може
знайти той рух, який так необхідний його
здоров’ю.

ольга Заїка  

Попова тетяна василівна

учні 5-б класу

Попов володимир васильович

скоро!!! ПреЗентация
нового бренДа

Профессиональной косметики.
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ОсвітаОсвіта

нам з вами поталанило жити у вік
високих технологій. майже щодня у
продаж надходять різні новинки в світі
електроніки і комунікацій. і кожен буди-
нок в нашому селі оснащений великою
кількістю електротоварів та високотех-
нологічних пристроїв, про які ще сто
років тому не можна було й мріяти.
Переглядаючи величезну масу інфор-
мації  і слідкуючи за динамічним роз-
витком в різних галузях економіки, а
особливо в галузі інформаційних тех-
нологій, телекомунікації, інтернет-
впроваджень, високотехнологічних
виробництв - розумієш, наскільки цін-
ним є людський розум та інтелект.
саме вони є найдорожчим ресурсом
нації і  прямим показником успішності
тієї чи іншої держави.  саме тому, упро-
довж другої половини хх сторіччя, а
особливо на початку нинішнього, усі
розвинені країни опікуються пробле-
мою ідентифікації інтелектуально
обдарованих дітей та молоді, створен-
ня для них спеціальної системи освіти.
на обдарованих учених та спеціаліс-
тів – великий попит, бо кожен із них
спроможний принести надзвичайну
користь не лише певним компаніям, а й
країні в цілому. в нашій країні також
розуміють необхідність і важливість
виховання інтелектуальної еліти нації.

В 2006 році команда провідних вчених
Харкова на чолі з доктором педагогічних
наук Гавриш І.В. запропонувала до впро-
вадження власну концепцію виявлення,
виховання й навчання обдарованих дітей,
яка розроблена на основі як власних
напрацювань, так і передових і найбільш
ефективних відповідних методик. Сутність

проекту полягає не в насиченні дитини
поглибленими знаннями, а у набутті нею,
перш за все, необхідних навичок роботи з
інформацією, аналізу, гнучкого творчого
мислення, самоконтролю та самооцінки,
швидких реакцій,раціональної організації
навчальної праці; розвитку пізнавальних
процесів — сприйняття, пам'яті, мислення,
уяви й уваги; розвитку якостей особистості
школяра — цілеспрямованості, працелюб-
ності, організованості, охайності, наполег-
ливості, волі тощо. Вже близько сотні шкіл
по всій Україні працюють по цій програмі,
досягаючи високих результатів. В ниніш-
ньому навчальному році і наша Петропав-
лівсько-Борщагівська загальноосвітня
школа долучилася до  Національного
науково-педагогічного проекту «Інтелект
України». Дослідивши результати роботи
проекту і залучившись підтримкою батьків,

керівництвом нашої школи було прийнято
рішення про відкриття такого спеціалізова-
ного класу.  

– чому було прийняте таке рішення і
які труднощі виникли при втіленні цього
проекту в життя? � з цим питанням я
звернулася до  заступника  директора з
навчально-виховної роботи нашої школи
Тетяни Володимирівни Перевертун.

– Відвідавши в минулому році відкритий
урок в  класі однієї з шкіл, який працює за
цим проектом, я була вражена високою
активністю дітей, їх захопленістю  та  рів-
нем знань. І загорілася створенням такого
класу і в нашій школі. При тому, що це
питання вже назріло і стало актуальним
для Петропавлівської Борщагівки. В цьому
році у нас був великий набір майбутніх
“першачків”, серед яких було дуже багато

діток з високим академічним рівнем підго-
товки.Тому ми були націленні на те, щоб не
загубити цих учнів у звичайних класах, а
далі їх рухати в більш активному темпі, не
допустити втрати інтересу до навчання.
Саме в цьому  допомогає даний проект,
тому батьки з великим захопленням під-
тримали ідею. Умовою проекту було при-
дбання необхідного обладнання, а саме –
плазмового телевізора та ноутбука з від-
повідними програмами. Домовились:при-
дбаємо їх  за кошт батьків, тому що держа-
ва, нажаль, не має можливості в цьому
допомогти. 

Було приємно, що батьки з розумінням
відгукнулися, і замість двадцяти заплано-
ваних діток ми набрали тридцять, хоч
бажаючих вистачало. І, звичайно, такий
проект можливий лише за наявності в
школі вчителя з потрібним досвідом та

морально готовому до такого навантажен-
ня. Ми дуже задоволені,що в нашому
педагогічному колективі є такий вчитель,
як Лариса Зіновіївна Мазур. Вже понад 8
років вона працює в нас. Це талановитий,
творчий, активний вчитель, який постійно
шукає нове, бере участь у різних конкур-
сах. Вже прослідковується результат її
роботи в учнях, які переходять до серед-
ньої ланки. Вони   мають міцні знання, згур-
тований колектив, з яким легко працювати
далі.

Тож вчителем–першопрохідцем проекту
було обрано Л.З. Мазур – вчителя початко-
вих класів вищої категорії з двадцяти двох
річним  педагогічним стажем закономірно.
Пройшовши необхідну курсову підготовку  і
підсиливши свій власний досвід необхід-
ними знаннями, вона впевнено розпочала

роботу. А нова програма розроблялася
таким чином, щоб  не лише зберегти, а й
збільшити  інтерес діток до навчання.
Додатково до загальношкільних предме-
тів, програма яких спеціально адаптована,
введені нові: "Навчаємося разом", на
якому діти розвивають пам'ять за спеці-
альними методиками, вчаться працювати
з інформацією. Завдяки міжпредметним
зв'язкам, засобам наочності та відеомате-
ріалам, об'єкт вивчення стає більш зрозу-
мілим та цікавим. Кожен урок розписаний
по хвилинні, але інституту здоров'я школя-
рів та підлітків при Академії медичних наук
України вдалося побудувати програму так,
щоб зберігати оптимальний баланс психо-
фізичного стану дитини, не допускаючи, з
одного боку, нервового перезбудження, а
з іншого – втоми, втрати цікавості. Крім
обов'язкових уроків фізичної культури,
кілька разів впродовж кожного уроку учні
беруть участь в музичних паузах з елемен-
тами фізичних вправ і танцювальних рухів,
роблять вправи для очей, застосовують
релаксуючі елементи.

– чи подобається вам ця програма і
чим саме? – поставила я запитання
ларисі Зіновіївні мазур

– Програма, звичайно, подобається. Всі
ті принципи, методики, елементи наочнос-
ті, якими я користувалась раніше,  нині  зіб-
рані, доопрацьовані і подані нам у більш
сучасному вигляді, що дуже подобається
дітям. Ну й, звичайно, у нас є вже перші
успіхи і в збільшенні техніки читання, і в
логічному мисленні, і в інших напрямках.

своєю думкою поділилися також і
маленькі першокласники,  розповівши,
що їм найбільше подобається у
навчальному процесі.

– Мені подоба-
ється, що в нас є
телевізор, там
показують  різні
букви і як їх писа-
ти, – не заду-
муючись відпові-
ла Улянка Май-
данович , – а
ще – ми багато
співаємо.

Що ж, лиша-
ється тільки
порадіти за наш
інтелектуальний

потенціал і побажати успіху нашим пер-
шопрохідцям.                                            

ольга Заїка

тема Дня: виховання інтелектуальної еліти 

1-а клас з ларисою Зіновіївною мазур

т.в. Перевертун  – заступник директора
з навчально-виховної роботи  

улянка майданович

головне – вірити в своЮ мріЮ
кожен з нас має свої дитячі мрії. вони можуть змі-

нюватись з плином часу або залишатися на все
життя, так і не здійснившись. та є люди, які не зва-
жаючи ні на що, все ж таки досягають своєї мети.
саме про такий випадок йдеться далі. 

Ще зовсім маленькою дівчинкою Тетянка Тимо-
щук, зростаючи в звичайній родині, де батько
Михайло Федорович працював  у ливарному цеху
на заводі Антонова, а мама майстром у збираль-
ному цеху на тому ж заводі, дівчинка не замислю-
валась над тим, яку професію обере в майбутнь-
ому. Але, коли Тані виповнилось 10 років, її напра-
вили на шкільну практику – допомагати в дитса-
дочку. Це був найперший серйозний досвід у спіл-
куванні з дітьми. І саме тоді у Тетяни з’явилась
мрія – стати вчителем. Але не просто викладачем
з якогось окремого предмету, а вчителем почат-
кових класів. 

Та не завжди все так просто в нашому житті. І
Тетяна Михайлівна не виключення. Старанно
готуючись до вступних іспитів, дівчина вже уявля-
ла себе студенткою педагогічного інституту, а
коли цей день настав – тато пішов разом з доч-
кою, щоб підтримати або щось порадити. Але чи
то перехвилювавшись, чи щось інше та спроба
здійснити свою мрію провалилась. Дівчина дуже
засмутилась і віра в те, що колись стане вчителем
похитнулась. 

Життя йшло своїм плином і Тетяна пливла по
життєвій хвилі, особливо не опираючись їй. Після
закінчення школи зі своїми однокласниками дів-
чина рідко бачилась, а декотрих не бачила зовсім.
Та одного разу вона зустріла свого одно клас ника
Сашу  Фіалковського, котрого не бачила 9 років і

зрозуміла:  ось вона – її доля. 
На той час Тетяна вже була розлучена і мала від першого

шлюбу сина Олега. Та почуття були взаємними і через
деякий час дівчині запропонували руку і серце. Одружив-
шись вдруге, Тетяна наважилась спробувати вступити до

педінституту  ще раз. Тим більше, що чоловік її всіляко
підтримував. І – не даремно. З успіхом подолавши усі
вступні іспити, дівчина стає студенткою педагогічного уні-
верситету ім. Драгоманова. Старанно вивчаючи усі дис-
ципліни, Тетяна Михайлівна зрозуміла, що  обрала дуже

відповідальну професію. Але була впевнена, що
неодмінно  впорається. І весь час коханий Сашко
був поруч  і підтримував та надихав на нові досяг-
нення.  

Після закінчення інституту дівчині запропонува-
ли роботу за фахом – в школі, в якій навчався її
син. Пропрацювавши там  деякий час, життя “під-
кинуло” Тетяні Михайлівні приємний сюрприз –
посаду в нашій Петропавлівській школі.  Вона зра-
діла, тим паче, що батьків майже всіх її майбутніх
учнів  знала з дитинства. Та, найголовніше, було
те, що в неї  буде перший клас! І там вона – най-
перша вчителька. Бо так склалося, що в поперед-
ній школі доучувала дітей після інших вчителів. А
дуже важливо інше: в цьому році її маленька
донечка Оля теж пішла до школи і потрапила саме
до її класу. Тож тепер для неї Тетяна Михайлівна не
просто мама, а ще й перша вчителька! 

Нині Тетяна щаслива у шлюбі, бо має міцну
родину, про яку мріє кожна жінка, коханого чолові-
ка та чудових діточок. Та й мрія збулася – жінка
попри всі негаразди стала вчителем початкових
класів.  Нині в її 1-В класі 25 дітей навчаються
шкільній грамоті. А взагалі педагог вважає себе
дуже щасливою та везучою і ніколи не скаржиться
на долю.  Тож хай і надалі цій чудовій людині посмі-
хається життя і удача завжди буде поруч.

анна рябковатетяна михайлівна зі своїм першим класом
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З поєзією в душіЗ поєзією в душі Юні талантиЮні таланти

«ярінь» – Пошуки і ЗнахіДки
на базі нашої Петропавлівсько-борщагівської

школи є усілякі гуртки, секції, художні класи та
музичні.  і сьогодні розповідь піде про ще один
напрямок розвитку дітей.   

Вже майже два роки на базі нашої школи розвиває
дитячі таланти літературна студія «Ярінь», керівником
якої є вчитель української мови та літератури Наталія
Миронівна Підлісняк. За цей невеликий час роботи студії
її вихованці вже заявили про себе як творчі, обдаровані,
активні діти. Понад 30 учнів різних вікових категорій з
великим задоволенням розвивають власний творчий
літературний потенціал, розширюють кругозір, беруть
участь у різноманітних заходах, літературних конкурсах
і, звичайно, досягають успіхів, здобуваючи перемоги.

Літературна студія «Ярінь» – це перш за все школа
спілкування, творчості  та самовираження. Вона формує
навики риторики, декламування, а також поетики, прози
та журналістики,  поєднує в собі різні форми навчальних
занять: лекції, навчальні бесіди, рольові та імітаційні ігри,
вікторини, навчальні екскурсії, пошукову та дослідницьку
роботу. 

Щороку студія є учасником районного поетичного
конкурсу «Зерна доброти».В цьому навчальному році
Яна Швець стала переможцем районного етапу і здобу-
ла 2 місце. А  ще шість вихованців  студії є
лауреатами–фіналістами: Ткаченко Віра, Хоменко
Марія,  Кім Діана, Травінська Анастасія, Альміз Каріна та
Журай Дар’я.   

Вихованці студії є переможцями й обласних конкурсів.
У 2011році Трачук Єгор став переможцем обласного
етапу Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості,
присвяченої Шевченківським дням, посівши 3 місце.  У
2012 році Діана Кім стала переможцем обласного етапу,
виборовши 2 місце в Всеукраїнському конкурсі «Космічні
фантазії»

Діти, які займаються в студії, організовують зустрічі з
письменниками та поетами рідного краю, влаштовують
шкільні свята,  українські вечорниці та  інші тематичні
заходи. Розпочато цікаві проекти, які планується про-
довжити й надалі. Серед них – «Петропавлівська Борща-
гівка в поезіях поколінь»,« Митці  слова рідного села» ,«
Паростки Яріні»,«Казковий світ дитинства».

В нинішньому навчальному році роботу студії плану-
ється розширювати новими  напрямками та продовжу-
вати вже розпочате. Керівником студії заплановані  ціка-
ві знайомства з  талановитими людьми, дослідження і
вивчення творчого слова нашого села та району, цікаві
екскурсії та  майстер-класи. 

І, звичайно, головним завданням студії лишається
написання власних творів.

Хочеться сказати трішки про наймолодших наших сту-
дійців, їхні смаки, бажання та мрії. 

наталія гладченко.
Любить вчитися, грати,

також допомагає мамі
готувати різні страви.
Часто їздять сім’єю на
шашлики, ходять в ліс по
гриби. Наталії дуже подо-
бається природа, тому,
мабуть, і всі її вірші про неї.
Іноді полюбляє пограти в
волейбол зі своїми друзя-
ми. Великих нагород за
написання віршів ще не

отримала, але в майбутньому цього обов’язково досяг-
не. Є мрія – стати дизайнером. А ще обов’язково напи-
ше збірку віршів для дітей. 

Їжачок-хитрячок
Із голок та шпичок пошив собі піджачок,
І в тому піджачку він гуляє по садку.
Натикає на голки груші, яблука, сливки
І до себе на обід він скликає цілий рід.

Загадка
Який жвавий молодець над двором літає,
Темно-сірий жупанець з себе не скидає.
П’є з калюжки він водичку,
Їсть зернята з годівнички.
В кожному місті, в кожнім дворі
Знайомий він добре малій дітворі.(горобчик)

анжеліка гудзь
Пише вірші з п’ятого класу.

До цього були дитячі вірши-
ки, а потім записалася в сту-
дію і почала відшліфовувати
своє вміння. Більш за все
подобається писати акровір-
ші. В здобутку творів поки що
небагато, але неодмінно їх
буде більше. Написані вірші
читає перед родиною, якій
дуже подобається творчість
Анжеліки, особливо молод-

шій сестрі Наталії, яка теж записалася до студії «Ярінь».
Мріє стати перукарем жіночих зачісок, щоб робити жінок
гарними. 

Кошеня у мене є,
Ой, яке ж воно чудне,
Шарудить і грається,
Ех, як кувиркається!
На килимку воно спить,
Як голодне, то нявчить.

віра ткаченко.
Вірі дуже подобалось

читати вірші, тому вона вирі-
шила сама їх писати.  Щоб
інші теж могли читати і її
вірші. Більше пише про тва-
ринок, тому що дуже полюб-
ляє з ними гратися. Спроби
до написання та рими були
ще в першому класі, але
писати почала тільки з
п’ятого. Особливо подоба-
ється, коли батьки захопле-
но дивляться на неї під час
презентації нового вірша.
Вже брала участь у конкурсі

«Зерна доброти». Вірші в неї пишуться не зразу. Спочат-
ку вона записує те, що спало на думку, і потім вже римує.
В майбутньому мріє стати адвокатом, щоб захищати
права людини. 

На дорозі вранці рано
Зайченята скачуть жваво,
Кувиркаються й стрибають –
У м’яча весело грають.
Вони так ідуть до школи,
Та забули зайченята
Якісь правила, малята.
Тож нехай всі дітки знають, 

Як іти до школи мають.
Правила дорожні знайте 
І про них не забувайте!

оксана лозовенко
Оксанці дуже подобається

писати вірші, тому що вони
на її погляд дуже мелодійні,
красиві. Поки що пише укра-
їнською, але в майбутньому
можливі спроби іншими
мовами. Написання віршів
для неї хобі, майбутню про-
фесію з цим не пов’язує.
Спочатку Оксана писала
казки про тваринок, але
потім свої розповіді почала
римувати.  Нині пише вірші

про природу та тваринок, але є вірш про маму.
Запам’ятався той момент, коли почула щире мамине
«спасибі».

Маленька хмаринка
Маленька хмаринка по небу блукала
І наче дитина з жалю заридала,
Тут вітер повіяв, хмаринка поплила,
Сонце засміялось, кругом все зраділо.

Поливайко
Поливайко на городі поливає
огірки,
Та звичайно цей хлопчина не
забув і про квітки.
Та полив він всім на сміх – із
відра– на них усіх.
Відтепер у цих квіток вже немає
пелюсток.

анастасія травінська

Город
Помідори, огірочки,
Як віршовані рядочки
На городі влаштувались 
І під сонечком ростуть.
Підростає там морквинка,
Бурячок і картоплинка.
Так яскраво, променисто
Дивні соняхи цвітуть.

Юлічка шинкаренко

тож літературна  студія
«ярінь» пишається своїми вихованцями, та запро-
шує нові таланти до свого колективу.    

анна рябкова
ольга Заїка

кожен з нас пишається своєю дитиною, вважає її най-
розумнішою, найгарнішою, найталановитішою і ще
багато усіляких най- най- най-. але всі ми розуміємо, що
хтось краще, наприклад, ма лює, декому краще да -
ються танці, а хтось має багату уяву. від правильного
виявлення здібностей дитини залежить багато чого,
навіть вибір професії. тож як правильно розвивати і
виявляти здібності дитини, я поцікавилася у вихо ва те -
ля–методиста нашого ДнЗ «малятко», тетяни Юріївни
буц.

Програма навчання в дитсадочку ведеться по офіційно
затвердженим методикам. Але ж  книжок з методичних мате-
ріалів багато, тому в нашому дитсадочку колективно оби-
рають найкращі методики для виховання наших малюків. Не
зважаючи на досить невеликий стаж роботи вихователів,
вони дійсно мають до цього хист. А головне в роботі вихова-
теля – це любов до дітей. Тож Тетяна Юріївна мені трішки роз-
повіла, яким же чином вихователі виявляють здібності дітей.

– Коли ми, наприклад, проводимо заняття з малювання, то
спочатку намагаємося пояснити дітям, що ми будемо малю-
вати, як це треба робити і даємо дітям це помацати власними
руками. Наприклад, квітка. Малюки  розглядають квіточку
зсередини. Дивляться, що там є серединка, стеблинка,
листочок, пелюстка. І вже потім вихователь показує, як пра-
вильно малювати цю квіточку.  Це називається предметне
малювання і на цьому етапі начебто у всіх рівні можливості. Є
ще такий вид, як сюжетне малювання, тобто діти малюють
якийсь сюжет. Це не тільки квіточка, але ще й травичка, на
травичці будиночок. Таким чином у дитини починає розвива-
тися уява та власна фантазія. Даються дітям завдання нама-
лювати предмет за власною уявою і потім вже вихователь
дивиться на роботи.  

Якщо мова йтиме про молодшу групу,
то це ще йде дозображувальна діяль-
ність. Ще такі роботи оцінювати не
потрібно. Бо діти тільки водять олівцем по
паперу і їм просто цікаво, який слід зали-
шає олівець. В три роки ми розповідаємо
дітям, як потрібно квадратик намалювати,
потім коло, трикутник.  Це такі базові
знання. А ось вже в п’ять років видно, чи
дійсно ця дитина має талант до малюван-
ня. В такої дитини вже і рука поставлена
правильно, і лінії рівніші, та й самі малюн-

ки більш змістовніші. 
Що стосується співів, то я вважаю що

ранній музичний розвиток сприяє подаль-
шому розвитку і мовлення, і пам’яті.  Тому
дітям радять вмикати музику, особливо
класичну ще змалку. В дитини розвиваєть-
ся слух, починає працювати уява. 

Взагалі, я вважаю, що
всі діти талановиті, але
кожен по-своєму. Хтось
гарно намалював тва-
ринку, а інший вже
домалював до неї крила. Це вже працює
фантазія. Такі речі потрібно заохочувати. 

Також ми вчимо дітей поєднувати різні
матеріали в своїх композиціях. Наприк-
лад, зробити з жолудів та каштанів різні
фігурки, а вже потім з пластиліну виліпити
їм оченята чи ще щось. 

Розповідаючи про методи виховання, Тетяна Юріївна
познайомила мене з вихователькою старшої групи Іриною
Володимирівною Шумейко, яку я помітила в колі дітей. З її
дозволу  мені вдалося поспілкуватися з  дітьми. 

Маленький Максим розповів мені, що мріє стати художни-
ком. І дійсно, за словами виховательки у хлопчика до цього
неабиякий хист. А от Евеліна дуже добре танцює, але мріє
стати стоматологом, бо їй подобаються гарні посмішки.  Ще
одна цікава дівчинка на ім’я Настя має незвичний талант. В
неї дуже гарна фантазія. Кожну свою історію вона вміє розпо-
вісти так яскраво, цікаво і змістовно, що з її розповідей
можна було б писати дитячі оповіді. Але вона, як і її подруга,
теж буде лікарем. Та і взагалі всі дітки зі мною жваво спілкува-
лись і кожен розповідав  свою мрію і свої здібності. 

Але найголовніше те, що вони у своєму дитинстві – щасли-
ві і дуже впевнені у здійсненні власних задумів. Малюки без
остраху дивляться у майбутнє і вірять, що воно буде без-
хмарним. А ми, дорослі, зі свого боку зробимо все для цього
можливе!

анна рябкова

ЗДібності  виявляємо
в Дитинстві

максимчик

евелінка

анастасійка

старша група ДнЗ “малятко”
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Ковалівка попри своїй поразці «Чайці»,
лишається лідером. І погодьмося, що ліде-
ром майже недосяжним, адже відставання
від них найближчих суперників, становить
одинадцять очок. І це при тому, що до
кінця чемпіонату лишилося шість турів. Та
це не є причиною здаватися, адже друга
позиція все ж краща від п’ятої чи навіть
третьої. А зайняти  її дивлячись на коман-
ди, що розташувалися в верхній частині
таблиці – не так вже й просто. Хоча після
перемоги над Ковалівкою та Діназом,
шанси зявилися дійсно непогані. Адже
чинний чемпіон області та володар кубка, а
також лідер нинішнього чемпіонату -
суперники нелегкі і перемога над ними
дійсно додає мотивації та впевненості у
власних силах. Окрім того
«Чайка» у важкому матчі
обіграла одного із середня-
ків чемпіонату, а також на
виїзді розгромила аутсай-
дерів з Бородянки. Тож
саме час підвести певні під-
сумки останніх матчів. 

У матчі з “Діназом”
«Чайка» одразу ж захопила
ініціативу. Вони повністю
контролювали першу поло-
вину тайму. І це привело до
логічного закінчення. Під
час однієї з атак, гості сфо-
лили у власному штрафно-
му майданчику і «Чайка» отримала право
пробити одинадцятиметровий. До м’яча
підійшов Мануйленко. І він не схибив.
«Чайка» повела у рахунку (1:0).

Після пропущеного голу гості «прокину-
лися»  та нарешті почали створювати
бодай якісь моменти. І саме ця частина
матчу була найцікавішою. Гості атакували –
«Чайка» оборонялася, час від часу ство-
рюючи разючі контратаки. Та ні у однієї з
команд більше не вдалося забити.  

Наступний матч  у рамках 24 туру чем-
піонату Київської області «СК Чайка» про-
водила на виїзді. Там вони зустрічалися з
одним із аутсайдерів – місцевою «Боро-
дянкою». Наша команда на класі перегра-
ла господарів з рахунком 4:1.  

У матчі з командою Ставища був інший
сценарій. Рахунок відкрив Василь Бля-
харський, спрямувавши м’яч у лівий від
голкіпера кут наприкінці 1 тайму. 

Та довго радіти не довелося. Незабаром
після однієї з небагатьох контратак, напад-

нику гостей вдалося ввірватися до штраф-
ного майданчика, де на ньому сфолив гол-
кіпер «Чайки». Це означало, що команда зі
Ставища отримала право пробити пеналь-
ті. І під завісу першого тайму рахунок було
зрівняно (1:1). 

Другий тайм розпочався значно жваві-
ше. Обидві команди хотіли перемогти.
Ніхто вже не грав обережно. Мабуть саме
через необережність «Чайка» і пропусти-
ла. Чергова контратака. Провал централь-
ної лінії. Ненадійна гра захисників, а зокре-
ма правого захисника, якого потім і було
замінено призвела до того, що господарі
пропустили вдруге. Швидка атака, флан-
говий прорив, простріл та майстерне його
завершення і рахунок стає (1:2) на користь

гостей.
І лише, коли до кінця матчу лишалося

близько 20 хвилин, «Чайці» вдалося пере-
ломити хід матчу. Причому зробити це кар-
динально. Спочатку після дальнього удару
рахунок було зрівняно (2:2). А потім вий-
шовши на заміну Фарід Лі на шаленій
швидкості увірвався до штрафного май-
данчику та вийшов один-на-один. Голкіпер
змушений був фолити, а це означало, що
«Чайка» отримала право на одинадцяти-
метровий удар на останніх хвилинах матчу.
Удар бездоганно виконав третій номер
«Чайки»  вивівши тим самим її вперед
(3:2).

Тож «Чайка» перемогла чотири рази в
останніх чотирьох матчах. Погодьмося
непоганий результат, особливо якщо вра-
ховувати те, що два із них були проти ліде-
рів. Та сподіваймося, що на цьому їх серія
не закінчаться і вони продовжать свою
переможну ходу.

ігор черниш

стовіДсотковий реЗультат
вивоДить «чайку» на Друге місце

саме золотою порою, коли кружляє  в  осінньому таночку багряне листя, святкує
свій день народження досвідчений педагог та просто чарівна жінка, вихователь

дошкільного навчального закладу « малятко»
вініцьківська Юлія володимирівна

ярини (1 жовтня). Цей день ще назива-
ли «журавлиним літом». Якщо на Ярини
відлетять журавлі, то через два тижні чекай
морозів, а як затримаються – зима раніше
себе не покаже.

трохима (2 жовтня). У цей день хлопці й
дівчата обирали одне одного.

З 2 по 10 жовтня пасічники перено-
сили в (погребки) вулики. При цьому
спостерігали: якщо бджоли старан-
но позаліплювали вічка воском чи
прополісом – зима буде суворою, а
коли злегка, то теплою.

Дениса (3 жовтня). Північний
вітер – на холод, південний – на тепло,
західний – на мокречу, східний – зимно,
але сонячно.

кіндрата (4 жовтня). Починали готува-
тися до зими. Різкий північно-східний вітер
– на холодну зиму.

фотія (5 жовтня). Якщо листя з берези
ще не опало, то сніг ляже пізно; коли ж

дерева звільнились, то наприкінці січня
буде тривала відлига.

Зачаття івана Предтечі (6 жовтня).
Намагалися нічого не заготовляти на зиму,
бо почорніє. Дівчата та жінки з цього дня

бралися за рукодільництво – пряли,
ткали, вишивали.

єфросинії (8 жовтня). Цей день у
народі ще називали «капустником»,
бо, за повір’ям, пошаткована капуста
мала довго й добре зберігатися.

Якщо цього дня випаде сніг, то
зима встановиться на Михайла

(21.11), ранній сніг – на ранню й теплу
весну; якщо він глибокий, то наступного
року буде добрий врожай, якщо сухий –
літо буде погоже.

івана богослава (9 жовтня). Завершу-
вали всі польові роботи. На Богослова дощ
зі снігом – у січні тричі йтиме дощ; сонячно і
тепло – червень буде дощовий і холодний.

СпівчуттяСпівчуття

які ПрогноЗи ПокаЗує
місяць Жовтень 

ВітанняВітання

ОголошенняОголошення

комунальне підприємство "благоустрій" запрошує на
роботу, водія  і - го класу, тракториста, механізатора,
працівників з благоустрою. Заробітна плата згідно
штатного розпису + 50% премія. 

З питань працевлаштування звертатись за адресою
вул. ярослава мудрого 1а, т. 406 -55-49.

на 66 році  життя  перестало битися серце доброї людини,
чудового батька, турботливого дідуся  – анатолія олексійови-
ча снітка. 

його життя – приклад працелюбства, старанного ставлення
до виконання своїх обов’язків, надійності й доброти. До
останніх днів життя він працював для своїх односельців, доб-
рим словом і добрим ділом демонструючи свою любов до
близьких і рідних, до односельців, до друзів.  

хай земля тобі буде пухом.
З глибоким сумом  рідні та близькі.

виконком сільської радивиконком сільської ради

Хай  падає  щастям в долоні
Пригорщею золотого листя.
Хай здоров'я, любов і достаток,
Буяє, як з калини намисто.
Нехай приносить задоволення робота,
Й колеги завжди поважають.

Хай не торкається чола турбота,
Й прибутки  Ваші лиш зростають.

Хай Вас благословляють небеса,
Й Господь у всьому Вам допомагає.
Нехай оточує Вас доброта,
Й кохання щире у серці палає.
Здоров’я, миру, ніжності й тепла,
Добробуту та  затишку в оселі.
Нехай в душі  буя повік весна,
Будьте щасливі і завжди веселі.

виконком сільської ради, 
колектив ДнЗ « малятко», 
батьківський комітет 

З Ювілеєм!
Щиро вітаємо зі славним ювілеєм вчителя біології

Петропавлівсько-Борщагівської ЗОШ І- ІІІст.    
к о ш к у  с в і тл а н у  в і т а л і ї в н ук о ш к у  с в і тл а н у  в і т а л і ї в н у

виконком сільської ради, педагогічний колектив
Петропавлівсько борщагівської Зош і-ііі ст.,

батьківський комітет та учні.

З днем народження!

Допоможімо врятувати!Допоможімо врятувати!

ви маєте Змогу ДоПомогти 
лЮДині ПроЖити це Життя!

Життя жительки Петропавлівської Борщагівки Віки тільки
починається – їй 24 роки! Лейкоз. Багатьом відомо, що життя
і цей діагноз – несумісні поняття, але на сьогоднішній день ще
можливо допомогти! Зараз Віка  потребує  довготривалого
курсу  хіміотерапії, інакше….

Ми звертаємось до Вас: допоможіть Віці прожити її Життя,
стати дружиною, мамою, а в похилому віці допомагати дітям
виховувати внуків та правнуків. Якщо зараз ми від неї не від-
вернемося, то у Віки є шанс! Не будьмо байдужими! Тільки
разом ми зможемо врятувати дівчині життя! 

реквізити для переказу коштів: Р/р: 26203601818305,
МФО 305299 в банку «Приват Банк», ІПН 2131518796 або на

картку “Приват банк” К/р: 4627087892874951  Орлов Іван Федорович.
Призначення платежу: благочинна допомога на лікування Копійки Вікторії Леонідівни
Тел.: (067) 403-57-68 Іван Федорович

З а в ч а с н о  д я к у є м о  з а  р о з у м і н н я  т а  д о п о м о г у.

Згідно розпорядження Києво-Святошинської районної державної адміністрації
Київської області від 12.09.2012 року в районі проходить Всеукраїнська благодійна акція

«милосерДя», яка включає заходи, акції та реалізацію шкільного проекту
Петропавлівсько-Борщагівської загальноосвітньої школи

«милосерДя –  стан Душі»
Спрямованої на всебічну допомогу та підтримку районної  організації Товариства Чер-

воного Хреста України.
конкретні ЗахоДи акції:

- допомога по відновленню первинної організації Товариства Червоного Хреста Украї-
ни (на підприємствах, в організаціях, у школі, медамбулаторії) села Петропавлівська Бор-
щагівка;

- збір речей, продуктів, одягу, взуття, іграшок, благодійних внесків,  будівельних мате-
ріалів для надання соціально-побутової допомоги ветеранам, одиноким громадянам
похилого віку, інвалідам, дітям з малозабезпечених родин та іншим категоріям громадян,
що її  потребують.

Звертатись:
- сільська рада с. Петропавлівська Борщагівка, кабінет № 108,
- школа, кабінет №  221, контактний  телефон: (096) 530-01-88

Увага акція!Увага акція!


