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Україна – понад усе ! 
Україна у серці живе! 

Такими словами 19 лютого 2016 року розпочали ведучі, учні 11-Б класу,  

Гуменюк Євгенія та Віюк Денис захід до Дня Героїв Небесної Сотні  в Гощанській  

ЗОШ І – ІІІ ступенів.  

На зустріч  були запрошені: 

Гоменюк Т.Т., заступник голови 

райдержадміністрації, учасники АТО: 

Дацюк І.П., Манчук О.В., мама загиблого 

учасника АТО – Валентина Карабін, 

учасники бойових дій в Афганістані: 

Віюк В.В., Васильчук Л.М., Скрябін О.В. 

Це був екскурс в нашу історію. 

Хвилюча сценка «На Майдані», спогади 

про війну в Афганістані, пісні «Україно, піднімайся з колін» (Марія Смєшкова та 

Оля Прокопчук, 9-А ) та «Україна єдина» (Микола Подобайло, 11- Б ). Вірші у 

виконання  Юлії  Іллюк, Дмитра Вахера (7- А ),  Анастасії Попової (6 А), Ірини 

Гулюк , Володимири  Коверди,  Петра Шевчука (10 Б), Ольги Наконечної (8 А ) не 

могли залишити байдужими жодного глядача.  

До глибини душі схвилював виступ мами загиблого учасника АТО Сергія 

Карабіна - Валентини Карабін.  

Пам’ять загиблих   вшанували хвилиною мовчання.  

Пісня «Ми за мир»  об’єднала всіх присутніх у залі.  

Гортає пам’ять  свої жалобні сторінки… Але революція  Гідності довела  

усьому  світові, що український  народ не можливо поставити на коліна. Це народ 

волі, сили та незламного  духу.  Разом ми обов’язково переможемо. Разом  - ми 

велика сила.  І тільки разом  ми здатні змінити  країну на краще.  

 

 
 

Кузьміна Карина, 

 заступник голови шкільного парламенту  

Гощанської ЗОШ І-ІІІ ступенів 



Волонтерська акція «Допоможи воїну АТО» 
Ви пішли за свободу стояти, 

За вільне і мирне майбуття. 

Тримайтеся любі і вірні солдати, 

Боріться за наше із вами щасливе життя. 

Про їхні маленькі подвиги не пишуть статті у газетах і не знімають сюжети 

центральні канали. А вони, нарівні з дорослими, плетуть маскувальні сітки, ліплять 

вареники, збирають кошти  й роблять обереги, щоб 

там, на передовій, підтримати наших солдатів і ще 

раз нагадати: хлопці, тримайтеся, ви не самі, ми з 

вами. Бабинські школярі об’єдналися у потужний 

фронт допомоги нашій армії і роблять маленькі дива, 

які щодня рятують людські життя. 

     Наша школа уже в котрий раз взяла активну 

участь у волонтерській діяльності. 19 лютого була 

проведена волонтерська акція “Допоможи воїну 

АТО”, в якій активну участь взяли учні та вчителі 

школи. Було зібрано і передано волонтерам коробки із солодощами, овочами, 

макаронами, крупами, чаєм, кавою, консервами, 

серветками, туалетним папером, консервацією 

(м’ясною, овочевою) тощо. 

Ми впевнені, що ця допомога буде дуже необхідною 

нашим військовим, які відстоюють суверенітет та 

цілісність нашої Батьківщини. Адміністрація закладу 

та педагогічний колектив щиро вдячні батькам учнів, 

школярам і всім, хто був причетний до цієї благодійної 

акції. Треба сказати, що вже через тиждень після відправки  автомобіля з 

продуктами на схід  до нас зателефонував  воїн з  Ясенуватого, а ще через кілька 

днів дзвінок пролунав з Авдіївки. Хлопці дякували всім за допомогу . 

 

 

 

Макаренко Ірина, 

учениця 7 класу 

Бабинської ЗОШ І-ІІІ  ст., 

член центру «Милосердя» РРС «Стріла» 



Герої не вмирають, бо куля душі не вбива… 
 

А сотню вже зустріли небеса… 

Летіли легко, хоч майдан ридав… 

І з кров’ю перемішана сльоза… 

А батько сина ще не відпускав… 

     Такими словами розпочався виховний захід до річниці Революції гідності. Люди 

вийшли на мирну акцію протесту проти рішення уряду. Вони не планували ніяких 

збройних сутичок. Вони просто відстоювали 

свої права. Протест закінчився летальними 

наслідками на Майдані, про що свідчить 

відеоролик «Побоїще», який переглянули 

учні нашої школи. Діти розказували вірші, 

співали пісень і не було в залі такої людини, 

яку б не торкнулися ці слова. Дуже 

зворушливою була сценка у виконанні учнів 

9 класу. Протягом цього заходу всі присутні  

пригадали, що відбувалося тоді, два роки 

тому, в ті страшні лютневі дні. Кожен 

подякував Героям Небесної Сотні всім, 

всім, всім! За те, що не пошкодували 

життя заради нас з вами! Заради 

нашого майбутнього! Вшанували 

Героїв Небесної Сотні хвилиною 

мовчання.  

        На завершення свята учні 4 класу 

розповіли, що ми повинні бути 

справжніми патріотами, відстоювати 

єдність, суверенність і незалежність 

нашої держави. 

 

Я українка – цього не відняти, 

В моїй душі співають солов’ї. 

Бо є такими мої мама й тато, 

Й такими будуть правнуки мої. 

 

 

Іллюк Оля - голова учкому  

Красносільської ЗОШ І-ІІ ст.  



член центру «Паросток» РРС «Стріла» 

«Афганістан – мій біль, моя пекуча сльоза» 
Ясеночки, синочки , сини 

Колосочки вкраїнського поля . 

Скільки ж вас не вернулось з війни , 

Скільки гибіє ще у неволі… 

Такими словами розпочався урок мужності у стінах 

Бабинської школи, який провели учні 10 класу (керівник 

Чабан О.Й).  Школярі  нагадали усім присутнім про ту 

страшну історичну подію, яка назавжди вкарбувалася у 

людських серцях. Зі сльозами на очах  присутні 

переглянули  інсценізацію вірша «Сон матері» (роль 

доньки виконувала учениця 2-А класу Якимчук Оксана , 

тато якої сьогодні перебуває у зоні АТО). Учні читали 

вірші в пам’ять про героїв, представили презентацію про 

воїнів-афганців с. Бабин, виконали пісню «Мамо, мамо, 

не плачте». На завершення учасниками заходу  була 

зачитана історична довідка «Шлях афганського пекла». 

       Уже більше двадцяти семи років у нашій свідомості слово «Афганістан» 

прописалося не як географічна назва далекої мусульманської країни, а як синонім 

людського пекла. За кожним воїном-афганцем своя доля, свій життєвий подвиг. 

Багато наших  односельчан  брали участь у війні іншого народу, виконуючи 

інтернаціональний обов’язок, зокрема: Юрій Рожко, Сергій Фейлик, Барановський 

Петро, Гук Володимир, Саливон Генадій, Аврамчук Олександр, Осовський Віктор, 

Войтович Петро. Тому для них і для нас Афган – страшна пам’ять війни, уроки якої 

мають бути засвоєні і ніколи не повторюватися. 

      «Чорний ворон» приніс і у наше село звістку, що на теренах Афганістану 

загинув наш земляк Віктор Штукун. Це людина з великої літери, мужній, 

відважний, хоробрий воїн, вірний син українського народу. Ця війна була нав’язана 

нашому народу, але після десяти років кривавої війни, здоровий глузд переміг. 

Відповідно до укладених у квітні 1988 року Женевських угод про врегулювання 

становища навколо ДРА Радянський Союз зобов’язався вивести війська в 

дев’ятимісячний термін. 

15 лютого 1989 року були виведені останні війська з Афганістану. Ця війна 

залишила болючий відбиток на тлі українського народу . 

Ми повинні пам’ятати цю історичну подію, адже сьогодні український народ 

переживає нелегкі  часи. Ворог стоїть біля наших воріт. Знову гинуть найкращі 

сини українського народу, але тепер захищаючи свою землю, мирне небо, наше 

безтурботне дитинство. 

Пам’ятаймо героїв! 

Хай вічно живуть вони у наших серцях! 

                                   Катерина Гелета -  учениця 10 класу 

Бабинської ЗОШ І-ІІІ  ст., 

член центру «Милосердя» РРС «Стріла» 



Новини центру «Паросток» 
 

     4 лютого 2016 року на базі Гощанської 

ЗОШ І-ІІІ ступенів відбулося третє засідання 

центру «Паросток». 

    Як завжди розпочалася зустріч з обміну 

думками членів центру, після якого відбулося 

анкетування лідерів учнівського 

самоврядування щодо виявлення 

організаторських здібностей. 

    Та найбільш цікавою була практична 

частина засідання – це проведення 

тренінгового заняття «Взаємодія та партнерство, або спілкуємося ефективно». У 

ході проведення тренінгу учасники дізналися про засоби рівноправного 

спілкування, як правильно поводитися, щоб спілкування було плідним та корисним.  

 Команда – це „відчуття плеча товариша”, це 

спільне мета й завдання, спільний шлях 

радості відкриття й перемоги. Працюючи в 

команді, члени центру відчули себе єдиним 

цілим, в якому однаково важливий кожен. Ніхто не повинен почуватися зайвим. 

Саме про це ми й спілкувалися на нашому занятті, разом пізнавали, відкривали різні 

ситуації нашого життя, створювали рівноправне, комфортне середовище у 

суспільному житті, у житті нашої команди. 

 

Монько Тетяна,  

голова центру «Паросток» РРС «Стріла» 

 



Новини центру «Погляд  у  майбутнє» 
 

 

 

4 лютого було проведено засідання 

Опорного центру «Погляд  у  майбутнє» 

районної ради старшокласників 

«Стріла» з питань культури, дозвілля  та 

здорового способу життя на базі 

Тучинської ЗОШ І-ІІІ ст. 
 

 

 

 

   На засіданні було розглянуто наступні питання: підсумки роботи центру з 

питань культури, дозвілля та здорового способу життя; обмін думками (Активізація 

роботи центру); підготовка до районного конкурсу «Молодь обирає здоров’я » та 

прийнято рішення:  

1. Підготувати творчий звіт (презентацію) учнівського самоврядування шкіл з 

питань культури, дозвілля та здорового способу життя. 

2. Завершити роботу над обласним проектом «Талановите покоління». 

3. Завершити роботу над районним проектом «Колиска наша – ненька Україна сини 

– її славні козаки». 

4. Розпочати підготовку по реалізації проекту «Крокуємо здоровими в майбутнє». 
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мичак Наталія, 

голова центру «Погляд у майбутнє» РРС «Стріла» 

 



Мово моя! Ти чарівна зірниця. 
В землі віки лежала мова 

І врешті вибилась на світ. 

О мово, ночі колискова! 

Прийми мій радісний привіт. 

(Олександр Олесь ) 

 

Під таким гаслом пройшов 19 лютого виховний 

захід присвячений Дню рідної мови в Рясницькому 

НВК. «Мова — це неоціненний божественний дар, 

який дано людині. Вона супроводжує нас від самого 

народження й аж до смерті. У щоденній практиці 

спілкування не обійтися без мови. І навіть коли ми 

думаємо, в пам'яті відтворюємо відомі нам слова і 

фрази. Власні думки формулюємо і передаємо за 

допомогою мови. Світ пізнаємо через мову, бо в ній 

накопичено життєвий досвід попередніх поколінь 

.Через мову ми впливаємо на емоції та почуття людей, формуємо їхні естетичні 

смаки. За милозвучністю наша мова визнана вченими другою (після італійської) 

серед європейських мов.» З такими словами звернулися до глядачів  ведучі виховної 

години «Мово моя! Ти чарівна зірниця» Гойда Оксана та Варнавська  Анастасія.  

На сцені звучали вірші та пісні про мову  

підготовлені учнями 7 класу: Усик Катериною, 

Жарським Сергієм, Ткачук Софією, Павловим 

Богданом, Кузькіним Костянтином, Усик 

Валентиною, Попенко Діаною та Пилипенко 

Єлизаветою. 

Нетлінним скарбом століть називають 

українську мову і літературу — скарбом, що 

передається від покоління до покоління, що 

об’єднує минуле й прийдешнє. Мова — живий організм, вона розвивається за 

своїми законами, а тому треба у чистоті берегти цей скарб, прислухаймось до порад 

відомого нашого поета Максима Рильського: 

Як парость виноградної лози, плекайте мову. 

Пильно й ненастанно політь бур’ян. 

Чистіша від сльози вона хай буде. 

Вірно і слухняно нехай вона щоразу служить вам, 

Хоч і живе своїм живим життям. 

 

 

Євчук Марія  

учениця Рясницького НВК « ДНЗ- ЗОШ І-ІІІ ст.» 

член центру «Милосердя» РРС «Стріла» 



Зустріч поколінь 
 Традиційно, в першу суботу лютого, школа гостинно відчиняє двері, 

запрошуючи випускників різних поколінь у рідні стіни на вечір-зустріч, на зустріч 

із юністю, що вже давно залишилась у спогадах про шкільні роки. 

 Господар дійства – директор Бугринського НВК Сондак Степан Миколайович – 

щиро привітав випускників та гостей свята, побажав їм міцного здоров'я і 

натхнення у роботі та навчанні. 

 У незвичайному, святково прикрашеному залі, зібралися випускники різних 

поколінь, а саме: 1976, 1981, 1986, 1991, 1996, 2001, 2006, 2011, 2015 р.р. 

 На жаль, не змогли прийти ті, хто вирушив у дорогу, з якої немає вороття, 

залишивши по собі тихий смуток непоправної втрати. Пам'ять про дорогих серцю 

людей вшанували хвилиною мовчання. 

 Представники із різних років випуску мали змогу поділитися своїми спогадами 

про рідну школу. Всі вони в один голос дякували дирекції навчального закладу, 

класним керівникам та улюбленим вчителям за їх невтомну працю, намагання 

виховати людину з великої літери, справжніх патріотів України. 

 Святковою програмою майстерно керували ведучі Діана Лукащук та Юрій 

Бичук. Олександра Савченко розчулила всіх присутніх виконанням пісні «Свіча» та 

приємно здивували чудовим танцем у парі Валентини Мельничук та Вадима 

Петровського. Музичні вітання звучали і від педагогів, зокрема,  Вороб'я С.Є.; 

Давида Терещука, Страхонюк Яни (учнів 10 класу), а також випускниці 2011 року 

Ольги Вознюк. 

 Свято завершилося. А попереду - довгі розмови у тісному колі друзів, перегляд 

фотоальбомів, спогади.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Давидюк Юлія, випускниця 2015 року 

Бугринського НВК 



 

Допомога зимуючим птахам 
З приходом зими сніг вкриває землю білою ковдрою. На вулиці стає холодно, 

морозно. 

А чи  задумувалися ми – як братам нашим меншим  живеться взимку? За своїми 

повсякденними клопотами люди навіть не помічають труднощів, з якими 

стикаються в зимову пору року пернаті друзі. Багато з них відлетіли в теплі краї. Та 

як бути тим птахам, які залишаються поряд з нами взимку? 

Тому саме в цей час, взимку, коли птахам дуже важко знайти собі корм під 

снігом та льодом, погодні умови не залишають шансу нашим пернатим друзям. 

Учні Гощанської ЗОШ І-ІІІ ступенів не обійшли остронь цю проблему.  

Небайдужими учнями було здійснено виготовлення годівничок і годування птахів 

під час холодної пори року. 

Найбільш активними були учні молодших класів (1-А, 1-Б, 2-Б класи). 

А ще проведено  агітаційну роботу, запрошуючи 

всіх небайдужих, допомагати птахам в зимовий час. 

Учні не тільки виготовляли годівнички та приносили 

корм, а й були активними у конкурсі на кращий плакат 

та малюнок. 

Під гаслом 

«Допоможемо зимуючим 

птахам» 3 лютого 2016 

року в школі було проведено виставку годівничок. 

Вони дивували різноманітністю форм, матеріалами, з 

якого виготовлені, відрізнялися кольорами. 

Найбільш оригінальною було визнано годівничку 

учениці 1-Б класу Бондар Дар’ї. 

За найкращі годівнички учні були нагороджені грамотами. 

Та найбільш довогоочікуваним став процес, коли учні 11-Б класу разом з 

педагогом-організатором Харченко Л.В. розвішували годівнички на деревах.  

Отже, допомогти нашим братам меншим 

дуже просто - це змайструвати годівничку 

та наповнити її кормом. 

А вони, в свою чергу, віддячать нам 

веселим весняним співом та чистими 

садами без шкідників. 

Саме метою цього заходу було 

подарувати дітям свято та виховати у 

школярів бережливе ставлення до пернатих 

друзів, бажання допомагати їм узимку. 

 

Смєшкова Марія, 
голова шкільного парламенту Гощанської ЗОШ І-ІІІ ст., 

член центру «Паросток» РРС «Стріла» 



Посвята в читачі 
Свято – це завжди цікаво й радісно. А сьогодні воно особливе, бо ми приймаємо 

в читачі наймолодших учнів нашої школи – першокласників. 

Ось так розпочалося воно в першачків, які прийняли клятву: 

Буду в школі вчитись читати, 

Гарно писати і рахувати. 

Буду в альбомі своїм малювати, 

Твори писати, вірші вивчати. 

Клянемось! 

Першачкам вручили пам’ятні 

посвідчення читача. Я впевнена, що кожен з 

наших дітей не осоромить свою родину і 

звання справжнього учня. Хай вас усіх 

єднає міцна дружба, радість, щастя і веселе 

шкільне життя. 

Іллюк Оля - голова учкому  

Красносільської ЗОШ І-ІІ ст.,  

член центру «Паросток» РРС «Стріла» 

 

Зустріч у літературній світлиці 
29 лютого до нашої школи завітали гості: Петро 

Гуменюк, Олександр Форманчук, Лідія Хохлюк, 

Микола Прокопюк та ведуча веселчанських 

заходів Людмила Гуменюк. Зустріч промайнула 

непомітно, адже гості познайомили нас зі своєю 

творчістю. Розповіли про своє надбання, а також 

про майбутні плани. Зустріч проходила легко та 

невимушено, адже учні нашої школи 

демонстрували також твори гостей. Людмила 

Гуменюк згадала тих поетів, яких вже не має поміж нас. Одним з таких поетів є 

Микола Шакура вірш якому присвятила вчителька нашої школи Т.С. Вознюк. 

Закінчувалася зустріч поезією вчительки української мови Л.Д. Данилюк. 

 

 

Іллюк Оля - голова учкому  

Красносільської ЗОШ І-ІІ ст.  

член центру «Паросток» РРС «Стріла» 

 

 



Мій учитель - найкращий! 

 Публікуємо конкурсну роботу учениці 9-А класу Бугринського НВК 

Катерини Лісової, яка здобула призове місце на обласному конкурсі учнівських 

робіт "Мій учитель - найкращий". 

 Всі, хто трапляється нам у житті, завжди нас чогось навчають. Неважливо, чи 

це лікар, чи пожежник, чи двірник, чи геолог. Але всі ці особи дають нам урок. 

Зустрічаються і такі, які надають хороші настанови, опираючись на приклади із 

власного життя. Таким для мене є мій вчитель географії та керівник гуртка з 

туризму.  

 З Леонідом Миколайовичем я познайомилася після четвертого класу. То був 

прекрасний осінній день, і я вирішила, що легко зможу зорієнтуватися у лісі й без 

проблем нарву букет квітів для мами. Проте я дуже помилялася. Після тривалої 

істерики мене випадково побачив дорослий чоловік. Він заспокоїв мене, показав 

дорогу до виходу з лісу і запропонував відвідувати гурток із туризму, який 

проводить Леонід Миколайович. Так відбулося перше знайомство з моїм майбутнім 

найкращим вчителем.  

 Потім я дізналася, що саме Леонід 

Миколайович викладатиме у мене географію. 

Моїй радості не було меж. Оскільки за 

короткий проміжок часу ця людина для мене 

стала рідною. Вчитель не  

просто допомагав мені з навчанням, він 

морально мене підтримував. Наш клас  

завжди чекав із нетерпінням уроки географії. 

Особливо цікаво було тоді, коли  

 

ми вивчали материки. Леонід Миколайович із 

захопленням розказував цікаві історії, які траплялися з ним у різних країнах (а він 

побував у кількох десятках країн). 

 Вчитель ніколи не змушував вчити його предмет. Але ми з великим 

задоволенням вивчали весь необхідний матеріал і навіть більше – багато з нас 

почали додатково вивчати географію. Для нас це довгий час було загадкою: як 

можна подавати інформацію і не примушувати її вивчати.  

 Проте, коли ми трохи подорослішали, то зрозуміли істинність цих слів: 

Посередній учитель розповідає, 

Хороший учитель пояснює, 

Кращий учитель демонструє, 

Великий учитель надихає.  

   (Вільям Артур Ворд) 

 Леонід Миколайович – професіонал своєї справи. Він із задоволенням навчає 

краєзнавству та різним видам туризму. Навіть попри те, що ми вчимося шість днів у 

тиждень, у неділю ми все одно із задоволенням прокидаємося рано, щоб відвідати 

гурток із туризму. Сон відходить далеко на другий план. Завдяки керівнику ми 



маємо хорошу і дружну команду, яка часто перемагає у різних туристичних 

змаганнях (і не лише на районних, Всеукраїнських, а й міжнародних).  

 У будь-яких умовах з Леонідом Миколайовичем не страшно, адже він майстер 

на всі руки, не боїться важкої роботи і навчає цьому нашу команду. 

Леоніда Миколайовича я пам’ятатиму все своє життя. Він не просто подає нам 

інформацію, він вчить нас бути справжніми людьми, вчить нас правильно жити й 

виживати у будь-яких умовах. Я з гордістю можу назвати його найкращим 

Учителем! 

 

Лісова Катерина,  

учениця 9 класу, член  учнівського врядування НВК  

 член центру «Милосердя» РРС «Стріла» 

 

 
Мелодія двох сердець 

 
Кохання то найкраще почуття! 

Воно не має меж, воно безкрає! 

З любові починається життя, 

Воно усе найкраще починає! 

Саме такими словами розпочалося свято в нашій школі до дня святого 

Валентина. Діти дізналися про походження цього свята, адже згідно з легендою в 

нього закохалася сліпа донька тюремщика. Він, як священик, що присягнув перед 

Богом в самоті, не міг відповісти на її почуття. В ніч перед стратою написав їй 

жалібного листа і підписався: «Твій Валентин». У пам’ять про це в цей день 

заведено підписувати один одному листівки. До речі цього дня в нас теж працювала 

пошта. Під час свята було проведено чимало конкурсів. Адже молодість – найкраща 

пора для кохання. Тож кохайте, будьте коханими, освідчуйтесь один одному і не 

лише 14 лютого, а цілий рік, усе сторіччя. 

 

Іллюк Оля - голова учкому  

Красносільської ЗОШ І-ІІ ст.  

член центру «Паросток» РРС «Стріла» 
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