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Пам’ятаймо наших героїв! 

 

На жаль, уже більше двох років 

ми не можемо спати спокійно, 

продовжує проливатися кров за 

соборність України. Територія 

Донбасу перетворилася на зону АТО. 

Гинуть найкращі українці, цвіт нації. 

Серед них – наші земляки, які не 

задумуючись пішли боронити 

кордони держави. Одним із 

захисників, який боровся за 

державний суверенітет та 

територіальну цілісність України та 

віддав найдорожче – своє життя, аби 

ми могли вчитися, працювати, жити, 

був наш односельчанин Сергій Левчук. 

З нагоди вшанування пам’яті героя АТО Сергія Левчука в КЗ «Бабинська 

ЗОШ І-ІІІ ступенів» відбулася урочиста лінійка, на якій були присутні рідні та 

близькі Сергія, учасники  АТО, представники громадськості, учні та педагогічний 

колектив, небайдужі односельчани. 

У своїй промові директор школи Н. П. Вакульчик  подякувала мамі Сергія 

Левчука за сина-героя і висловила побажання, щоб якнайшвидше настав мир у 

нашій країні. 

З  увагою та хвилюванням, 

зі щемом у серці всі присутні 

слухали вірш «Можливо, знову 

загримлять гармати» у 

виконанні Ковальчука Дмитра. 

А заключним акордом заходу 

стали слова пісні « Не будь 

байдужим!». 

 

 

 

 

 

 

Шинкар Христина, 

голова учнівської ради 

 КЗ «Бабинська ЗОШ І-ІІІ ступенів», 

 голова центру «Розумники» 



 

Зустріч з кіборгом 
Зустріч з кіборгом Іваном Ткачуком відбулася 13 жовтня в нашій школі. 

Воістину українська земля гордилася своїми синами, своїми Іванами, котрі 

землю орали і захищали її від нашестя чужинських орд. І не снилось і не 

гадалось простому сільському хлопцеві з багатодітної родини, Івану Ткачуку , з 

невеличкого села Воронів, де мирно дрімають в зимовій сплячці кілька літачків 

спортивної авіації, що він стане захисником Донецького аеропорту. А за 

мужність і нелюдську витривалість їх охрестять кіборгами. Тож про свої нелегкі 

фронтові будні Іван повідав учням та вчителям рідної школи, під час зустрічі з 

ними. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гуменюк Марина,учениця 8 класу,  

 голова учкому Малинівського НВК «ДНЗ-ЗОШ І-ІІІ ст.», 

 центр  «Паросток» районної ради  старшокласників «Стріла» 

 



 

Благодійний ярмарок 

 

Учнівським комітетом  Воскодавського НВК «ДНЗ–ЗОШ І–ІІІ ст.»  проведено 

благодійний  ярмарок. Гроші (в сумі 400 гривень), отримані від продажу 

кулінарних виробів, сувенірів, переказані на поповнення мобільних рахунків 

воїнам села Воскодави, які беруть участь в зоні АТО. Учнями школи зібрано 

продуктові пакети для воїнів, а також молодші школярі передали свої малюнки 

воїнам-захисникам у зону АТО.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ющук Надія, учениця 9 класу,  

заступник голови учкому Воскодавського НВК «ДНЗ-ЗОШ І-ІІІ ст.»,  

центр  «Паросток» районної ради  старшокласників «Стріла» 

 



 

Правовий брейн- ринг «Закон. Право. Мораль.» 
У рамках Всеукраїнського тижня права , який проходить у районі 

з 05 по 09 грудня, у Малятинському НВК «ДНЗ-ЗОШ І-ІІІ ступенів» 

відбувся правовий брейн-ринг «Закон.Право.Мораль.», під час 

проведення  якого діти продемонстрували свої знання з правознавства. 

Метою даного заходу 

було виховати у школярів 

інтерес до правових 

знань, популяризувати 

правову освіту, навчити 

дітей користуватися 

своїми правами в різних 

ситуаціях і виховувати 

почуття відповідальності 

та причетності до процесу 

творення правової 

держави. У брейн-рингу 

взяли участь дві команди «Правознавці » (капітан Біль Ю. 10 кл.) та 

«Юні судді » (капітан Жолобчук О. 10 кл.) 

 

Під час проведення брейн- рингу команди представили  газети  на 

правознавчу тематику, розшукали вислови відомих людей про право. 

 

Правова обізнаність потрібна нам як повітря. Кажуть, 

попереджений - значить 

захищений. Людина від 

народження наділена 

правами, але з часом у 

процесі життя після 

досягнення 

встановленого віку 

набуває здатності мати 

обов'язки і нести 

відповідальність за свої 

дії. Нині Україна 

рухається на шляху 

побудови нової, сильної, 



суверенної держави і тому важливим є формування у школярів нового 

правового мислення - до такого висновку дійшли учасники заходу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перемогу   здобула команда «Правознавці » 

( капітан Біль Ю. 10 кл.) 

 

Біль Юлія, 

голова УС  

Малятинського НВК «ДНЗ-ЗОШ І-ІІІ ступенів». 
 



Україна починається з тебе 
 

Уроки мужності вже давно стали традиційними у стінах КЗ 

«Бабинська ЗОШ І-ІІІ ступенів». Зазвичай, на них ми говоримо про такі 

явища як патріотизм, відвага, хоробрість, віддаємо шану тим, хто поліг 

у боях за Україну, згадуємо і гордимося тими, хто сьогодні захищає нас 

на передовій. Але скажіть, чи ж ми з вами, ті хто працює, навчається, 

сіє хліб, сплачує податки , розвивається тут, на своїй землі, а не шукає 

кращої долі закордоном, не є мужніми? Ми – покоління революції 

Гідності, мабуть, як 

ніхто нині 

відчуваємо на собі 

всі  важкі перипетії 

буденності, і поки 

що не тільки не 

падаємо духом, але 

й несемо світло 

любові і знання до 

інших. 

 

 

 

 

Днями  учні 10-11 класів стали учасниками надзвичайно 

захоплюючої  інтелектуальної гри «Україна починається з тебе», 

проведеної вчителем історії  Вітчук О.В.  Цього разу Оксана Валеріїна 

зробила акцент на розвитку національно - свідомої,  духовно - багатої 

особистості, яка вільно володіє засобами рідної мови. Під час заходу ми 

встигли покращити свої мовленнєві навички, виконуючи вправу 

«Говори і пиши українською правильно» і помірялись інтелектом у 

вправі «Ерудит». Кумедними вийшли наші розповіді про майбутнє і 

сучасне України, доповнені фразеологізмами  у вправі «Народ скаже, 

як зав’яже». Використовуючи афоризми Л.Костенко, ми відправили 

«Віртуальні побажання» у всі регіони нашої Батьківщини.   

А ще зіграли у гру «Вгадай мелодію» і наспівались досхочу 

українських пісень. Ми не просто вчилися, ми-відпочивали 

навчаючись. І це було дуже цікаво. Кожен з нас усвідомив, що ми - 

частинка України,  а тому не маємо права згаяти свій час на неуцтво і 

бездіяльність. А ще, маючи таку надзвичайно мелодійну, солов’їну 



мову, ми просто не можемо собі дозволити, як писала Ліна Костенко 

«тьохкати чортзна-що». Бо «нації вмирають не від інфаркту, спочатку в 

них відбирають мову». 
 

Ейсмонт Валерія, 

член учнівської ради Бабинської ЗОШ І-ІІІ ст. 

 

 
"Золотиста осінь"  

 Золота осінь в гості до малят завітала і красою різнобарв’я всіх зачарувала. 

Тож вражень у дошкільнят та учнів початкових класів  Малинівського НВК 

було море, а радісні емоції  зашкалювали і вихлюпувались через край. Це 

самому на святі  слід побувати і всі враження безпосередньо  занотувати. А 

запросила до нас "Золотисту Осінь" завітати і дітей музично привітати Ірина 

Михайлівна Бойчук, вихователь старшої групи дитячого садочка "Малятко". 

Допомогли красуню зустріти також і  вчителі початкових класів, Світлана 

Степанівна Токарець, Євгенія Володимирівна Токарець, Оксана Іванівна 

Нестерук та батьки юних вихованців, за що 

їм окрема подяка і шана. 

 
 

Гуменюк Марина, учениця 8 класу,  

 голова учкому 

 Малинівського НВК «ДНЗ-ЗОШ І-ІІІ ст.», 

 центр  «Паросток» районної ради  

старшокласників «Стріла» 

http://malsh.at.ua/news/zolotista_osin_v_gosti_do_maljat_zavitala/2016-11-15-102


Осінній бал 
 

23 листопада в актовій залі ліцею відбулося довгоочікуване свято – «Осінній 

бал». Проводилось свято у 4 етапи: представлення, реклама, вальс і домашнє 

завдання. Класи-команди мали проявити дружність, креативність, вміння 

пожартувати і потанцювати. На жаль, активність проявили учні тільки 9 та 11 

класів.   

 

Ніщо не зупиняло учасників. Обидва класи 

хотіли здивувати глядачів чимось особливим.  

 Запам’яталися представлення команд. 

Дев’ятикласники створили чудове відео вітання з 

короткою історією життя свого класу. Учні 11-го 

класу дружно заспівали «Старі фотографії» Скрябіна і 

також у відео показали все їхнє шкільне життя. 

 Вразив глядачів чуттєвий 

та ніжний вальс у виконанні  

одинадцятикласників  Сидорець Світлани та Терещука Давида. Вони стали міс і 

містером Осіннього балу.  

 Отож, перше місце посіла команда 11 класу, друге – 9. 

 Вітаємо учасників із перемогами та бажаємо нових творчих звершень! 

    

Сидорець Світлана, Гринчковська Катерина, учениці 11 класу,  

члени гуртка «Юнпрес», члени УВ ліцею 



Миколай, наш Святий Миколай 
 

З першим снігом і морозами 

приходять в Україну зимові свята. 

Найулюбленіше свято, якого чекає 

вся дітвора – день Святого 

Миколая. Відбулося воно і в КЗ 

«Бабинська ЗОШ І-ІІІ ступенів», 

яке підготували і провели 

представники учнівської ради 

закладу. У дійстві брали участь 

невгамовні чортики (Білоус 

Олександра та Світлана), чарівні 

ангели (Шинкар Анастасія та 

Савонюк Вікторія), українські діти 

( Остапук Анастасія, Бойко Едуард, 

Макаренко Ірина, Талащук Дарина, Олексійовець Карина) та Святий Миколай 

(Захарець Дмитро). 

За традицією Святий  завітав 

з подарунками.   Роздаючи 

солодощі, Чудотворець бажав 

дітям та вчителям бути чемними, 

робити добро, не ображати нікого, 

не  сваритися, любити і поважати 

один одного. 

Учні дякували за гостинці, 

які були придбані за сприяння 

Бабинської сільської ради. 

Школярі з нетерпінням 

чекали на свого покровителя, 

Святого Миколая. Хлопчики і 

дівчатка, щоб отримати гарного гостинця, намагалися добре вчитися, поважати 

старших, допомагати батькам. 

Ще довго лунала пісня «Миколай, наш Святий Миколай» та веселий сміх 

щасливих дітей. 

 

 

 

Дарина Талащук, учениця 10 кл. 

КЗ «Бабинська ЗОШ І-ІІІ ст.», 

секретар учнівської ради 



Свято Миколая 
  Нарешті зима завітала до нас. Обдарувала снігом, морозом і зимовим 

настроєм. 

 Зима – це пора чудес. Адже зимою збуваються найзаповітніші мрії. Дуже 

багато різних свят ми святкуємо саме взимку.  

 День Святого Миколая для нас, українців, дуже важливе свято. Миколай 

завітав і до нас у с. Бугрин. У дитячому садочку всі старанно готувалися до його 

приходу. Діти співали Миколаю пісеньку, розповідали віршики, розказували які 

вони були слухняні. Всі вони отримали подарунки. Малюки залишилися 

задоволені. 

 Святий Миколай завітав і до школи.  Дітки початкових класів отримали 

подарунки. Усі вони були щасливі. Цього дня у школі панувала особлива святкова 

атмосфера. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Осипчук Марина, учениця 8 класу,  

член УВ ліцею, член гуртка «Юнпрес» 



Осінні канікули - хороша пора для подорожей. 
 

 Більшість школярів завжди з нетерпінням чекають шкільних канікул, 

адже це час, коли можна  відпочити від уроків, домашніх завдань і контрольних 

робіт. Оскільки ми, учні 

комунального закладу  « 

Бабинська ЗОШ І-ІІІ ст.»,  

полюбляємо  активний 

відпочинок, то і подорожуємо ми 

також залюбки. Адже під час 

екскурсій ми теж вчимося: 

вивчаємо історію, культуру та 

традиції рідного народу. 

Восьмикласники  давно мріяли 

побувати у  Львові і, нарешті, 

наша мрія здійснилася (керівник 

Кулакевич І.О.).  Хоча місто Лева 

зустріло нас прохолодою та сірою мрякою, та настрій цим не зіпсувало. Під час 

пішої прогулянки ми побували  біля театру Опери та балету ім. Соломії 

Крушельницької, заглянули в Аптеку-музей,  де дізналися спосіб виготовлення 

ліків багаторічної давності, пройшлися біля пам’ятника І.Федорову. Особливо 

сподобались нам храми та собори,  які були збудовані відомими архітекторами, 

а також Львівська копальня кави, у якій ми пробиралися темними лабіринтами, 

немов шахтарі, що видобувають незвичні зерна. Приємною несподіванкою стало 

відвідування «Майстерні карамелі» та «Майстерні шоколаду», де  змогли не 

тільки помилуватися дивовижними виробами, а й придбати собі солодкі 

сувеніри. 

Назавжди запам’ятається нам  старий Львів з його вузькими пішохідними 

вуличками, вкритими міцною бруківкою, з його вишуканою архітектурою та 

львів’янами, які щиро бережуть та примножують традиції українців. 

Побувавши у Львові, ми зрозуміли, що це місто -  дійсно  культурна столиця 

нашої держави, Львів неповторний та незмінний. Переконатися у цьому змогли і 

учні 9 класу(керівник Шкуць І. Ф.), які також побували у цьому особливому 

місті. Цікавою та змістовною була для  учні 3-іх та 4-го класів екскурсія до  

стародавнього міста Остріг (керівник Гречич Р.Д.). Відвідавши  Острозьку  

академію, школярі дізналися, що  це перший вищий навчальний заклад в 

Україні, який заснував у 1576 р. найбільш впливовий політичний діяч того часу 

Василь-Костянтин Острозький. В академії діти мали змогу відчути себе 

маленькими «студентами», почути історію створення навчального закладу й 

дізнатись, хто з відомих людей навчався чи відвідував академію. Родзинкою 

екскурсії став спуск в підземелля, що розташовані на території закладу. 

Побували учні і в Острозькому замку, який знаходиться на вершині 20-

метрового пагорба над долиною ріки Вілії, та у Музеї книги та друкарства, 



розташованому у Луцькій вежі міста Острога. Таких музеїв в Україні всього два. 

Діти мали змогу побачити й рукописні книги, й перші друковані книги, а також 

найбільшу і найменшу книги. Саме в цьому музеї зібрані роботи першодрукаря 

Івана Федорова, зокрема знаменитий "Острозький буквар”. Та найцікавішим 

примірником став вишитий «Кобзар» Т. Г. Шевченка.  

  Учні 10-11 класів (керівник Вітчук О.В.). під час канікул мали змогу 

переглянути фотодокументальні стенди інформаційно-просвітницького проекту 

Українського інституту національної пам’яті «Українська Друга світова». 

Старшокласники були вражені окремими фотографіями та історичними 

документами, з яких  дізналися багато нових, жахливих фактів  історії 

українського народу. 

 Канікули вже позаду, а незабутні  враження від екскурсій залишаться з 

нами назавжди. 

 

Ірина Макаренко, 

голова прес –центру учнівської ради 

 КЗ « Бабинська ЗОШ І-ІІІ ст..», 

член центру « Розумники» 

 
І ще пала вогонь козацького завзяття, 

розпалімо ватру повстанського багаття! 

Свято Покрови козаки і козачки Малинівського НВК зустріли конкурсом  

повстанської пісні "Поліська Січ". Піднесено і патріотично лунали відроджені 

пісні у виконанні, як юних вихованців так і старших. А допомогли їм 

зоорганізуватися класні керівники 5- 11 –го класів та педагог - організатор 

Токарець Є.В. 

 
Гуменюк Марина, учениця 8 класу,  

 голова учкому Малинівського НВК «ДНЗ-ЗОШ І-ІІІ ст.», 

 центр  «Паросток» районної ради  старшокласників «Стріла» 

 

http://malsh.at.ua/news/i_shhe_pala_vogon_kozackogo_zavzjattja_rozpalimo_vatru_povstanskogo_bagattja/2014-11-14-35
http://malsh.at.ua/news/i_shhe_pala_vogon_kozackogo_zavzjattja_rozpalimo_vatru_povstanskogo_bagattja/2014-11-14-35


Засідання центрів 

1 грудня відбулося засідання Центру «Милосердя» районної ради 

старшокласників «Стріла» з питань волонтерства та захисту прав дитини, школи 

«Лідер» на базі Тучинської ЗОШ І-ІІІ ступенів 

Розпочала засідання  Гуменюк 

Марина,  голова центру 

(Малинівського НВК), яка розповіла 

про роль учнівської ради у підготовці 

та реалізації таких районних та 

обласних проектів: 
- Волонтерський напрямок 

«Допомогти так легко» 

- Соціальний напрямок «Діти проти 

насильства» 

- Акція «Відвідай пенсіонера» 

- Проект «Герої не вмирають», 

приурочений роковинам Революції 

Гідності.  

Мичак Наталя голова  учкому 

Тучинської  ЗОШ продемонструвала 

власні досягнення у проведенні цікавих 

форм роботи у формі презентації.  
На цьому засіданні було проведено 

цікавий тренінг  на тему ««Насильство 

в сім ї і його наслідки». Його   провела  Олена Леонідівна педагог-організатор 

Садівського НВК, де кожен зміг 

проявити себе у різних видах діяльності 

(індивідуальній та груповій), а також 

дізнатися більше про  способи 

вирішення складних ситуацій. 

     У Малинівському НВК 7.12.2016р. 

було проведено урок  на тему «Мої 

права, мої обов’язки». На уроці 

вчителька розповіла про права  дитини, 

та її обов’язки, продемонструвала 

плакати та виставку літератури на 

правову тематику. Головним завданням, 

яке поставила перед собою вчитель Токарець Євгенія Володимирівна -  навчити 

дітей користуватися своїми правами в різних ситуаціях і виховувати почуття 

відповідальності  за свої вчинки. 

Гуменюк Марина, учениця 8 класу,  

Малинівського НВК «ДНЗ-ЗОШ І-ІІІ ст.», 

 центр  «Милосердя» районної ради  старшокласників «Стріла» 



 
У четвер, 1 грудня, відбулося засідання центру « Розумники» з питань 

науки і освіти, школи «Лідер» на базі КЗ « Бабинська ЗОШ І-ІІІ ступенів». 

На засіданні були 

присутні педагоги-

організатори та голови 

учнівських рад КЗ « 

Бабинська ЗОШ І-ІІІ 

ступенів», Дмитрівського 

НВК «ДНЗ – ЗОШ І-ІІ 

ступенів», Рясницького, 

Томахівського НВК ДНЗ – 

ЗОШ І-ІІІ ступенів», 

Дорогобузької ЗОШ І-ІІ 

ступенів. 

Розпочала засідання 

Талащук Дарина, учениця КЗ 

«Бабинська ЗОШ І-ІІІ 

ступенів», яка розповіла про роль учнівської ради у вихованні ціннісного 

ставлення особистості до себе, у формуванні активної життєвої позиції, ціннісних 

установок та орієнтирів, власного характеру, розвитку уміння адаптуватися до 

різних життєвих ситуацій та конструктивно впливати на них. 

Учасники розповіли про проведену роботу у навчальних закладах стосовно 

загальнообласної акції   «Не будь байдужим», метою якої є збір гуманітарної 

допомоги жителям Луганської області та військовослужбовцям, які перебувають 

у зоні АТО 

Крім того, на засіданні учні 

моделювали алгоритм підготовки 

і проведення інтелектуальної гри-

конкурсу «Найрозумніший». Було 

домовлено на наступному 

засіданні прозвітувати про хід 

реалізації даного проекту. 

Слід відмітити, що в цілому 

всі залишилися з гарним настроєм 

і з новими творчими ідеями.  

 

 

 

 

 

Талащук Дарина, 

секретар центру «Розумники» 

районної ради старшокласників «Стріла» 
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