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Згідно з графіком проведен-
ня атестаційної  експертизи навча-
льних закладів району та відповід-
но до наказу відділу освіти від  
08.02.2013 № 69 «Про атестацію  За-
слуцької  загальноосвітньої школи 
І-ІІ  ступенів» у період з 11 по 25 
лютого  2013 року проведено атес-
таційну експертизу Заслуцької 
загальноосвітньої школи І-ІІ сту-
пенів. 

 

 

 

 

 

 

Продовження на ст. 2. 

Літо в освітній галузі - це 
пора ремонтів і  відпусток. Дя-
куючи батьківським громадам 
ремонти шкільних приміщень 
завершено. Прийшла пора від-
пусток. 

 Райрада профспілки при-
кладає багато зусиль для орга-
нізації змістовного відпочинку 
і оздоровлення працівників та 
їх дітей. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Продовження на ст. 6 

Відповідальний за випуск: Т.Ф.Таборовець, завідувач Дубровицького РМК,    Літературний редактор: А.П.Цибульська, методист РМК, 
        Технічна підтримка: Ю.Ю.Романушко, методист РМК 

16 травня 2013 року Дубро-
вицький навчально-виховний 
к о м п л е к с  « Л і ц е й -
загальноосвітня школа   І-ІІ сту-
пенів» відзначав День науки та 
проводив посвяту у науковці 
в с і х  ч л е н і в  н а у к о в о -
дослідницького товариства 
«Зорепад». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Продовження на ст. 8 

Свято Останнього дзвоника щорічно 

сповіщає про закінчення занять у школі 

та про початок прекрасної пори – літніх 

канікул.   

Для кожного цей день має своє значен-

ня. Для дітей – це нова валіза знань за 

плечима, для вчителів – гордість за ви-

ховання майбутнього покоління, для 

батьків – мить, коли їхні діти стають 

дорослішими на рік. 

Тож вітаємо усіх із святом останнього 

дзвоника, з успішним закінченням ще 

одного шкільного року, який кожному 

подарував нові знання, нові враження, 

нові думки і почуття! 

 

Зі святом вас! 



 
 
             
 Згідно з графіком проведення атестаційної  експертизи навчальних за-
кладів району та відповідно до наказу відділу освіти від  08.02.2013 № 69 «Про 
атестацію  Заслуцької  загальноосвітньої школи І-ІІ  ступенів» у період з 11 по 25 
лютого  2013 року проведено атестаційну експертизу Заслуцької загальноосвіт-
ньої школи І-ІІ ступенів. 
Атестаційну експертизу проводила комісія у кількості 7 спеціалістів, які забезпе-

чили експертну перевірку всіх напрямів діяльності школи згідно з робочою програмою, підготували акт 
атестаційної експертизи та пропозиції експертної комісії щодо наслідків атестаційної  експертизи. 

Атестаційна експертиза показала, що педагогічний колектив школи забезпечує на достатньому рівні 
реалізацію державної політики в галузі освіти, виконання вимог чинного законодавства, завдань, визначе-
них Національною доктриною розвитку освіти України. 

Проведена  значна робота зі створення умов для здобуття учнями повної загальної середньої освіти, 
зміцнення навчально-матеріальної  та матеріально-технічної бази школи. 

Заслуговує на увагу робота адміністрації школи та педагогічного колективу з питань організації атес-
тації педагогічних кадрів, організації підвищення кваліфікації педагогічних працівників, профорієнтацій-
ної роботи, спрямованої на вибір учнями педагогічної професії,  участі учнів у виховних заходах, концепції 
розвитку навчального закладу,  організації роботи з профілактики  травматизму, стану фізичного вихован-
ня. 

Проте адміністрації школи необхідно спрямувати свою діяльність на  освітній рівень педагогічних 
працівників, на наявність педагогічних  працівників з почесними педагогічними званнями та нагородами,  

У школі забезпечується утримання в належному стані навчальних та допоміжних приміщень, надвір-
них споруд на території школи, навчально-спортивної та навчально-методичної  бази. Дотримуються сані-
тарно-гігієнічний режим та умови для підтримання життєдіяльності школярів та працівників. 

Школа працює в напрямі фінансово-економічного забезпечення життєдіяльності навчального закладу, 
збільшення позабюджетних надходжень.              

Атестаційна експертиза загальноосвітнього навчального закладу показала, що директор школи Рожко 
Станіслав Миколайович відповідає займаній посаді.  

Назріла необхідність організації експериментальної роботи з проблем навчального, психолого-
педагогічного спрямування. 

Однак зазначені недоліки суттєво не впливають на рівень освітньої діяльності школи.  
 

Г.Рабешко, головний спеціаліст управління 
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Мета акції - привернути увагу суспільства до 
складних дитячих проблем та надати матеріальну 
допомогу дітям-сиротам, дітям, залишеним без опі-
ки батьків, та іншим дітям, які потребують підтрим-
ки. Адже у більшості ціих дітей відсутнє елементар-
не - одяг, взуття, харчування та інші предмети пер-
шої необхідності. Вони часто хворіють, не маючи 

можливості лікуватися. 
 
Упродовж квітня – травня 2013 року в школах 

району проходив двомісячник  „Співучасть у долі 
дитини”.  Навчальними закладами району  зібрано 
кошти в сумі 26 806 гривень. На лікування передано 
12 тисяч 971 гривню. Найактивнішу участь у двомі-
сячнику взяли учнівсько-педагогічні колективи Ду-
бровицької ЗОШ №1, Туменської, Будимлянської, 

Сварицевицької, Лютинської, Крупівської, Удри-
цької, Жаденської, Озерської, Бережківської, Вели-
коозерянської шкіл. 

 
Г.Рабешко, головний спеціаліст управління 



 
     У 2012-2013 навчальному році  початкова 

школа  починає перехід  на новий зміст та структуру 
навчання, що здійснюється на основі оновленого 
Державного стандарту початкової загальної освіти. 

 Одне з головних завдань, яке закладено в Дер-
жавному стандарті початкової освіти – орієнтація 
системи освіти на дитячу особистість, її розвиток. 
Державний стандарт нового покоління ґрунтується 
на засадах   особистісно орієнтованого та компетент-
нісного підходів, що зумовлює чітке визначення ре-
зультативної складової вимог загальноосвітньої під-
готовки учнів у кожній освітній галузі по кожній із 
змістових ліній.  Управлінням освіти, методичним 
кабінетом   розроблені  заходи, які  спрямовані на 
реалізацію таких завдань: 

- створення умов для навчання дітей у 1 класі; 
- організація харчування першокласників; 
- необхідність функціонування груп продов-

женого дня; 
- забезпечення здоров’язберігаючого середови-

ща для учнів 1 класу; 
- забезпечення безпеки перебування дітей у 

школі; 
- забезпечення співпраці учнівського та бать-

ківського колективів; 
- шляхи поліпшення навчально-виховного 

процесу у початковій школи. 
 З метою забезпечення  належних умов навчан-

ня і виховання учнів початкової школи в умовах 
впровадження нового Державного стандарту почат-
кової загальної освіти відповідно до Державних сані-
тарних правил і норм влаштування, утримання зага-
льноосвітніх навчальних закладів та організації на-
вчально-виховного процесу (ДСанПіН 5.5.2.008-01) 
всі школи району забезпечені шкільними меблями 
для 1 класу відповідно до вікових категорій.  

 Класи укомплектовані необхідними дидактич-
ними матеріалами (таблиці, посібники, роздатковий 
матеріал тощо) для організації  колективної та інди-
відуальної роботи. На високому рівні підготовлені 
методичні матеріали для роботи з першокласникам. 
Усі кабінети 1-х класів естетично оформлені. Створе-
ні куточки державної символіки та куточки для бать-
ків. Вчителі,що працюватимуть у 1 класі розпочали 
роботу по комплектуванню матеріалів презентацій 
для проведення уроків в 1-х класах. 

Прийом дітей до першого класу загальноосвіт-
ніх навчальних закладів  здійснюється відповідно до 
наказу  Міністерства освіти і науки України від 07-
.04.2005 №  204 «Про прийом дітей до 1 класу загаль-
ноосвітніх навчальних закладів», який регламентує 
норми, як діти вступають до загальноосвітніх навча-
льних закладів. 

Навчально-виховний процес у початковій шко-
лі  забезпечують  високопрофесійні спеціалісти, які  
добре обізнані з психолого-педагогічними та вікови-
ми особливостями учнів, володіють і використовують 
у практичній роботі сучасні педагогічні та інформа-
ційно-комунікаційні  технології.  

Створено сприятливі умови для безпечного  
перебування дитини  у школі, завдяки уважному ста-
вленню  педагогічних працівників та врахування ни-
ми  вікових особливостей першокласників,  форму-
ються  доброзичливі взаємні стосунки дітей один з 

одним. Для цього до 
роботи залучені прак-
тичні психологи. 
Із метою практичної 
підготовки педагогів 
до нового навчально-
го року проведено 

ряд засідань методичних об’єднань, семінарів, ін-
структивно-методичних нарад з питань упроваджен-
ня Державних стандартів початкової, базової та зага-
льної середньої освіти, опрацьовано нові програми, 
підручники  з навчання учнів у 1-2-х, 5-х класах. 

Забезпечено  методичний супровід  підготовки 
педагогічних працівників до упровадження Держав-
ного стандарту початкової загальної освіти  та Дер-
жавного  стандарту базової і повної загальної серед-
ньої освіти. 

 Питання підготовки педагогічних працівників 
до реалізації Державних стандартів базової та повної 
загальної середньої освіти розглядалося на розшире-
ному засіданні науково-методичної ради з участю 
заступників директорів з навчально-виховної роботи 
у червні 2013 року. Зі всіма категоріями педагогічних 
працівників опрацьовано типові навчальні плани, 
обговорено зміни щодо переліку предметів інваріан-
тної складової навчальних планів у 1-2-х, 5-х класах, 
особливості формування варіативної складової на-
вчальних планів. Проаналізовано кадровий якісний 
склад учителів , які викладатимуть предмети у 2-х, 5-
х класах, забезпечено навчання вчителів ,які будуть 
викладати інформатику в початкових та 5-х кла-
сах,на курсах в РОІІППО.  

 У рамках підготовки до упровадження нових 
Державних стандартів проведено круглі столи з учи-
телями предметів художньо-естетичного , природни-
чо-математичного циклу  «Нові Державні стандарти 
в дії».  

 Із метою забезпечення реалізації державних 
стандартів у початковій школі видано методичні ре-
комемендації «Методичне забезпечення навчально-
виховного  процесу в 1 класі», сформовано банк да-
них вчителів, що працюють у 1 класі, банк даних 
вчителів, що читають   іноземну мову, розміщено на 
сайті РМК  зразки нових програм  для початкової 
школи та організовано їх обговорення, у планах ро-
боти методичних структур  передбачено обговорен-
ня  Державного стандарту,  сформовано папку  нор-
мативно-правових та методичних матеріалів з пи-
тань впровадження  Державного стандарту, яка сис-
тематично протягом року  поповнювалась новими 
матеріалами. З метою  обговорення проблем успіш-
ної організації навчально-виховного процесу було 
проведено навчальний семінар  та  засідання методи-
чного об’єднання вчителів початкових класів, де ви-
вчалось питання Держстандарту.  Організовано ро-
боту постійно діючого консультативного пункту з 
підготовки до впровадження нового змісту початко-
вої освіти. Ряд заходів з даного питання проведено і 
психологічною службою  району, що дає змогу забез-
печити психологічний супровід навчально-
виховного процесу у 2 класі.  

Упродовж навчального року забезпечено робо-
ту постійно діючих консультативних пунктів для всіх 
категорій вчителів–предметників з питань опрацю-
вання та реалізації нових Державних освітніх станда-
ртів. На підготовку методичного, навчального випе-
реджувального  матеріалу щодо упровадження Дер-
жавних стандартів базової, повної загальної серед-
ньої освіти працювали  районні предметні творчі 
групи, опорні навчальні заклади. 
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У січні, травні  2013 року на засіданнях предме-
тних районних методичних об’єднань опрацьовано 
нові навчальні програми, за якими будуть навчатися 
учні 2-х, 5-х класів, забезпечено створення  навчаль-
ного середовища для вчителів, які викладатимуть 
предмети у 5-х класах. З метою забезпечення науково
-методичного супроводу реалізації Державних стан-
дартів базової та повної загальної середньої освіти 
підготовлено предметні методичні рекомендації що-
до особливостей вивчення предметів у 5-х класах, 
проведено консультації, бесіди з вчителями-
предметниками щодо вимог нових держстандартів у 
відповідних освітніх галузях, сформовано та опра-
цьовано з педагогами пакет нормативних документів 
щодо реалізації держстандартів.  

 
В умовах упровадження нових освітніх стандар-

тів особливого статусу набирає іноземна мова. 2012-
2013 навчальний рік розпочався для вчителів інозем-
них мов реалізацією Держстандарту початкової осві-
ти - вивчення іноземних мов у перших класах . З цією 

метою розпочалася робота по підготовці даної кате-
горії вчителів до роботи в нових умовах. На районно-
му методичному об’єднанні опрацьовувалися нові 
програми,  аналізувалися підручники , а найголовні-
ше -  в центрі уваги було формування позитивної 
мотивації до вивчення іноземної мови першокласни-
ками. Упродовж навчального року учителям надава-
лися консультації, був проведений районний семі-
нар «Особливості навчання іноземної у І класі. Про-
блеми.  Пошуки. Перспективи». Своїми творчими 
знахідками, проблемами ділилися з колегами, яким 
працювати з першокласниками у новому начально-
му році. Було організовано виставку дидактичного 
матеріалу, презентацію методичного інструментарію 
для формування комунікативної компетенції молод-
шого школяра .  

Учителі іноземних мов, які навчають першокла-
сників, були учасниками обласного вебінару, органі-
зованого Рівненським ОІППО з теми «Особливості 
викладання іноземної мови у початковій школі». 
Проведено попердню підготовку до вивчення другої 
іноземної мови. За інформаційними даними  навча-
льних закладів у 2013-2014 навчальному році як дру-
гу  іноземну мову будуть вивчати: 

- англійську –  70 учнів у 5-ти закладах 
(Осівський, Перебродівський НВК,Дубровицька 
ЗОШ № 2, Золотинська, Узліська ЗОШ); 

- німецьку – 99 учнів у 5-ти закладах 
(Колківському, Кривицькому, Трипутнянському 
НВК, дубровицькому НВК «Ліцей-ЗОШ І – ІІ ст..», 
Дубровицькій ЗОШ № 2); 

- російську – 393 учні у 27-ми закладах району. 
Відповідно проведена підготовка по забезпеченню 
школярів підручниками з іноземних мов. 

У рамках підготовки до реалізації нових держс-
тандартів, на виконання наказу Міністерства освіти і 
науки від 27.02.2013р. № 218    та відповідного наказу 
управління освіти і науки облдержадміністрації від 
20.05.2012 року № 401 відбулися творчі  зустрічі  
представників управлінь освіти, молоді та спорту, 
директорів Зарічненського, Рокитнівського  та Дуб-
ровицького районів як учасників регіонального ета-
пу Всеукраїнської акції «Нові стандарти – нова шко-
ла», у процесі яких керівники шкіл мали змогу побу-
вати у навчальних закладах, познайомитися з матері-
алами педагогічних, науково-методичних рад щодо 
запровадження нових державних освітніх стандартів, 
вивчити документацію та видавничу діяльність шкі-
льних методичних об’єднань з питань підготовки 
педагогів до реалізації основних положень Держав-
них стандартів загальної середньої освіти за всіма 
освітніми галузями, опрацювати матеріали науково-
методичного забезпечення процесу впровадження 
держстандартів. У ході зустрічей  директорських ко-
рпусів оглянуто умови для організації навчання уч-
нів 1-2-х, 5-х класів, можливості введення у навчальні 
програми інформатики, другої іноземної мови, вико-
ристання варіативної складової робочих навчальних 
планів на 2013-2014 навчальний рік.  

Кожна така зустріч стала новим поштовхом до 
подальшого професійного спілкування, обміну дос-
відом та пропозиціями, що позитивно працюватиме 
на процес реалізації нових Державних стандартів 
освіти. 

 
Т.Таборовець,завідувач КУ  

«Дубровицький районний методичний кабінет»  
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2013 рік – рік обласного та районного оглядів - 
конкурсів художньої самодіяльності працівників 
освіти, які сприяли розвитку аматорського мистецт-
ва, відродженню і примноженню національної куль-
тури, художньої спадщини, зростанню рівня вико-
навської майстерності педагогів, створенню умов 
для розвитку творчих здібностей працівників освіти. 

В районному огляді аматорського мистецтва взя-
ли участь 32 навчальні заклади району, які предста-
вили 4 хорових, 23 вокальних ансамблі, 5 хореогра-
фічних, 3 інструментальних, 5 драматичних колек-
тиви, 20 солістів-вокалістів, 8 тріо, 12 дуетів, 8 декла-
маторів, 7 гумористів, авторську пісню, поезію і гу-
мор. В огляді взяли участь до 500 учасників, Педаго-
ги продемонстрували власний світ захоплень, висо-
кий рівень виконавської майстерності, різножанро-
вість репертуару, масовість. 

Переможцями районного огляду конкурсу визна-
но: 

1 місце -  аматорські колективи Дубровицького 
НВК «Ліцей-ЗОШ І-ІІ ст.», Заслуцького НВК, дошкі-
льних закладів №4, 5 м.Дубровиці. 

ІІ місце – аматорські колективи Залузького НВК, 
ЗОШ №2 м.Дубровиці, Крупівської, Зеленської шкіл, 
ДНЗ №1 м.Дубровиці. 

ІІІ місце – аматорські колективи Дубровицької 
ЗОШ №1, Лісівської,  Берестівської шкіл та Берестів-
ського ДНЗ. 

Виступ аматорських колективів нашого району на 
обласному огляді у березні цього року визнано кра-

щим з кращих і удостоєно Гран-прі. 
Переможцями в обласному огляді стали наші ко-

леги в багатьох номінаціях, а саме: хоровий колектив 
працівників навчальних закладів міста (керівник 
Олександр Лавор), вокальні гурти Крупівської шко-
ли (керівник Ганна Кот), школи №1 міста Дубровиці 
(керівник Валентина Архіпова), хореографічний 
ансамбль працівників закладів освіти міста Дуброви-
ці (керівник Федір Кренько), танцювальна група 
Дубровицького НВК «Ліцей-ЗОШ І-ІІ ст.» (керівник 
Яна Самойленко), солісти Валентина Архипова із 
ЗОШ №1, Сергій Кренько із Бережківської школи, 
дути у складі Олександра Лавора та Наталі Голяки із 
Дубровицького НВК «Ліцей-ЗОШ І-ІІ ст.», Олександ-
ра Анісімова та Марії Олексієвець – музичних  керів-
ників ДНЗ №1 м.Дубровиці, декламатор Людмила 
Петрусь із школи №2, та квартет із ДНЗ №5 
м.Дубровиці. 

Виступ освітян Дубровиччини був яскравим, бар-
вистим викликав почуття гордості за наших колег. 

Вітаємо всіх учасників художньої самодіяльності 
району з великою перемогою! 

Бажаємо Вам нових творчих злетів, натхнення і 
задоволення   у житті, приносити  своїм талантом 
радість і свято людям ! 

 
Віра Твердюк, голова ради  
освітянської профспілки. 

Дубровицька райрада профспілки спільно з управ-

лінням освіти, підтримуючи бажання вчителів, пра-

цювали над створенням умов для занять фізичною 

культурою працівників галузі. 

У цьому році проведено  щорічні районні турніри 

з 6 видів спорту: волейболу (жінки, чоловіки),  фут 

залу, настільного тенісу, шахів, шашок, туризму. В 

них приймали участь педагоги  33 закладів освіти із 

40. 

Переможцями стали навчальні заклади, які пред-

ставили команди із усіх видів змагань : 

1 місце – Дубровицький НВК «Ліцей- ЗОШ І-ІІ 

ст.». 

ІІ місце – Колківський НВК  

ІІІ місце – Дубровицька ЗОШ №2 І-ІІІ ст. 

IV місце – Дубровицька ЗОШ №1 І-ІІІ ст. 

Лише в одному виді змагань не представили свої 

команди Берестівська, Орвяницька, Осівська, Озер-

ська школи. 

Не мають своїх команд з різних видів змагань, але  

окремі  педагоги захищають честь школи  у  багатьох 

турнірах з  Бережницької, Лютинської, Кривицької, 

Крупівської, Лісівської, Смородської, Вербівської, 

Туменської, Сварицевицької шкіл. 

Спорт і фізична культура формують здоровий 

спосіб життя  та суттєво впливають на стан здоров’я 

людини. Заняття спортом вчителями району – хоро-

ший приклад для наслідування учнями. 
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 Літо в освітній галузі - це пора ремонтів і  від-
пусток. Дякуючи батьківським громадам ремонти 
шкільних приміщень завершено. Прийшла пора 
відпусток. 

 Райрада профспілки прикладає багато зу-
силь для організації змістовного відпочинку і оздо-
ровлення працівників та їх дітей. 

  8 педагогів отримали путівки з фонду соціа-
льного страхування в санаторії Закарпаття, Морши-
на, Трускавця, Немирова та 38 путівок в оздоровчі 
табори області. 

 Обласна та районні ради профспілки прид-
бали 17 путівок для оздоровлення дорослих з дітьми 
в пансіонатах Судака, Залізного порту, Трускавця та 
санаторії «Черемош» Моршина. 

 Для бажаючих пізнати Україну, набратися 
нових вражень і просто відпочити в колі колег- но-
вих друзів організовано дві трьохденні  туристичні 
поїздки (80 осіб) в Прикарпаття по маршруту ланд-
шафтний парк   Кременецького лісотехнічного ко-
леджу – Яремче – Ворохта – Говерла – Буковель – 
Коломия. 

 Враження переповнюють кожного. На чолі з 
начальником управління освіти, молоді і спорту 
Стасюк Н.І.  здійснили сходження на Говерлу і зали-
шили там вимпел нашого управління, милувалися 
Яремчанським водопадом, піднімалися на підйом-
никах Буковеля. У Коломиї  всіх вразив музей Писа-
нки, У Ворохті відвідали садибу, де знімався кіно-
фільм «Тіні забутих предків»,  музей побуту та на-
родних музичних інструментів. Побували  в школах 
і дитсадку спілкувалися з освітянами Яремчі. Нас 
вразили шкільні стадіони. Скуштували  традиційні 
карпатські страви. Краса Карпат полонила душу 
кожного учасника поїздки. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Для тих, хто любить екстремальний відпочинок 

у червні проведено туристичний зліт.  
Затягнуте густими хмарами небо, проливний 

дощ – таким виявився ранок 11 червня – день відк-
риття туристичного зльоту вчителів Дубровицького 
району Не дивлячись на погодні умови, освітяни  – 
ентузіасти із 11 шкіл району черговий раз  зібрали-

ся на традиційний щорічний туристичний зліт у 
мальовничому урочищі Кураш, де  тече норовлива 
річка Горинь, зелені  луги, сосновий ліс та Кураські 
гори.  

 Учасників привітали голова Дубровицької 
РДА Шатов О.В., його заступник Гребень О.С., нача-
льник управління освіти Стасюк Н.І., голова райра-
ди профспілки Твердюк В.М. 

 Програма змагань насичена і складалася з 
кількох основних етапів -  це водний туризм, смуга 
перешкод та орієнтування на місцевості. 

  Учасники змагань показали уміння володіти 
байдарками, орієнтуватися по азимуту, долати сму-
гу перешкод, яка  включає кілька етапів  техніки 
пішохідного туризму – спуск, навісну переправу, 
підйом, паралельні вірьовки, траверс, колода, пере-
права через болото, туристичні вузли. 

 Вечірній ліс наповнився гомоном та піснями 
біля туристичних кострів, дегустацією кулешів  та 
юшки. 

 Переможцями визнано  команди Сварицеви-
цького, Колківського, Осівського НВК, яких нагоро-
дили грамотами та кубками управління освіти, мо-
лоді і спорту та райради профспілки. 

Стомленим, але щасливим відчував себе кожен 
учасник змагань. 

 Головним здобутком для кожного учасника 
став відпочинок у колі колег та друзів, хороший на-
стрій, позитивне спілкування з колегами, психологі-
чна розгрузка, набуття  туристичних навичок, які в 
новому навчальному році зможуть передати своїм 
вихованцям. 

 Висловлюємо щиру подяку за організацію 
змагань головному судді, методисту рай методкабі-
нету  Малафею В.В., головному секретарю  вчителю, 
голові профкому Людинської ЗОШ Пляшку І.Г., 
вчителям фізичної культури Денисевичу Ю.С., 
Клюйку В.Г., Шевчуку О.М.. Вересу А.С. 

 
 

Твердюк В.М.,  
голова ради  профспілки 
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Літо… Безтурботна пора для  школярів: спиш 

досхочу, про підготовку до уроків не думаєш, до 

школи йти не потрібно, вільного часу – хоч відбав-

ляй. Вже й комп’ютер зі своїми стрілялками-

лякалками почав набридати.  І тут пропозиція ма-

ми: «Їдете з братом на відпочинок, наша профспіл-

ка запропонувала низку оздоровчих закладів – я 

вибрала санаторій «Горинь», що в Степані. Ось ту-

ди й поїдете, оздоровитесь, сил наберетеся, від того 

ж таки комп’ютера відпочинете».  

Якогось великого бажання кудись їхати, тим 

більше у Степань, що десь загубилася в Сарненсько-

му Поліссі, я не мала. Однак слова мами – закон. 

Якщо нею сказано, то має бути зроблено. 

І ось я, мій брат Вадим, ще двадцятеро школярів  

з нашого району, а це діти працівників сфери осві-

ти з Велюні, Колок,) прибули до санаторію. Мої, 

спершу песимістичні,  настрої почали оптимізову-

ватися. Бо ж які чудові краєвиди відкрилися, а які 

добротні  корпуси санаторію, та й саме селище Сте-

пань  зацікавило  своєю історією. Виявляється,  в не 

так давні часи степанський курорт славився далеко 

за межами України, сюди за здоров’ям їхали з  усіх 

куточків нашої держави, з Росії,  з Білорусі, з країн 

Середньої Азії… 

Тепер же степанська здравниця -  у нашому роз-

порядженні. Першого ж дня перебування у санато-

рії я зрозуміла: мені тут сподобається (і братові теж, 

бо ж він їхав за футболом, а тут, крім футболу, і во-

лейбол, й інші види спорту доступні кожному). Вра-

ження від першого дня не були помилковими: в усі 

дні зміни персонал здравниці так подбав про наше 

оздоровлення і відпочинок, щоб кожному було і 

цікаво, і корисно. Ми мали можливість приймати 

озокеритові процедури, ходили на масажі, пили 

фіточаї, дихали цілющими  травами під час інгаля-

цій, пили унікальну степанську воду… А все решта 

– відпочинок. Щоб діти познайомилися між собою, 

був організований концерт-презентація, під час 

якого кожен загін представляв себе через свою на-

зву, девіз та речівку;  кожен міг показати і свої осо-

бисті таланти – чи то пісню заспівати (я теж  скорис-

талася такою можливістю), чи вірш продекламува-

ти, танець затанцювати. Подобалися нам вечірні  

дискотеки, спортивні заходи. Між собою змагалися 

юні волейболісти, ніколи не пустувало футбольне 

поле. Запам’яталася мені  пішохідна, загальною 

протяжністю вісім кілометрів, екскурсія до джерела 

Святого Пантелеймона. Трішки стомлені дорогою, а 

ще більше сонцем, ми залюбки напилися джерель-

ної водиці (кажуть, вона дужу помічна). Напевно, це 

так, бо коли ми повернулися  додому (а всі якось 

мимоволі саме «домом» почали називати санато-

рій), то апетит в усіх  такий, як ніколи. І горло ні в 

кого не заболіло, хоча воду з джерела ми пили ой 

яку холодну.  

Другого тижня перебування в санаторії відбувся 

конкурс «Міс Горинь».  П’ятнадцятеро дівчат (і я в 

їхньому  числі)  серйозно готувалися до конкурсу. І 

він пройшов успішно. Я не стала першою, здобув-

ши лише титули «Друга віце-міс Горинь» та «Міс 

візитка», однак це мене не засмутило: всі учасниці 

були сильними та достойними  найвищих нагород. 

Кожен день перебування в санаторії мав свою 

родзинку: нам подобалося ходити в кінотеатр 

(сьогодні дехто, може, й не знає, що це таке), ми за-

любки розважалися на дискотеках, милувалися кра-

євидами Степані під час екскурсій селищем, походів 

до річки, до джерела мінеральної води (правда, нам 

чомусь ця вода не зовсім смакувала, але пили, бо ж 

лікувальна!), хлопці не полишали спортивний май-

данчик. 

За кілька днів до закінчення  оздоровчої зміни 

відбувся ще один конкурс. На цей раз випробову-

вання несли хлопці, з числа яких потрібно було ви-

брати «Містера Горинь». Конкурс джентльменів був 

не менш цікавим, ніж конкурс дівчат, хоча в цьому 

взяло участь лише шість сміливців. Мені випало бу-

ти членом журі. Як «суддя», я відчувала як хвилю-

ються учасники під пильним поглядом журі, відпо-

чиваючих, персоналу санаторію, батьків, які приїха-

ли провідати своїх синів-дочок. 

Дні відпочинку промайнули якось непомітно.  

Коли роз’їжджалися, було сумно:  сумно розлучати-

ся з новими друзями, з санаторієм, який встиг для 

нас стати другою домівкою, з чуйними наставника-

ми, степанськмии краєвидами. 

… Кинула  монетку в джерело. Хочу  побувати 

тут ще раз. 

 

Оля Смілянець, учениця 11 класу  Удрицького НВК 
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16 травня 2013 року Дубровицький навчально-
виховний комплекс «Ліцей-загальноосвітня школа   
І-ІІ ступенів» відзначав День науки та проводив пос-
вяту у науковці всіх членів науково-дослідницького 
товариства «Зорепад», яке складається з тих, хто під-
німається на першу сходинку до Олімпу Знань – 
кандидатів та членів Малої академії наук Дуброви-
цького НВК «Ліцей - ЗОШ І-ІІ ступенів», перемож-
ців обласних учнівських олімпіад з базових дисцип-
лін, майбутніх світил науки! 

 
Ми- ліцеїсти! 
Ми- юні науковці ХХІ століття! 
Ми наполегливо працювали, щоб здобути нові 

знання, щоб досягти нових висот, щоб довести, що у 
нашому закладі – Дубровицькому НВК навчаються 
лише талановиті молоді люди. 

Ми працювали не лише над науковими робо-
тами, а впершу чергу над собою, адже лише впевне-
на, цілеспрямована, освічена людина з великою си-
лою волі може досягти успіху. 

 Ми дивували учнівську спільноту маштабни-
ми дослідженнями  і  високими досягненнями. 

Ми перегортали сотні сторінок, натискали на 
десятки гіперпосилань, набирали тисячі символів.  

Ми старанно трудилися задля себе, задля лі-
цею, для майбутнього нашої України. 

Ми стоїмо сьогодні перед Вами і можемо впев-
нено сказати: 
«Так, ми це зро-
били, хоча були 
недоспані ночі, 
тремтіли руки і 
сідав голос. »  

Ми перемог-
ли, завоювали, 
вибороли, досяг-
ли…   І не важли-
во, хто на якому 
етапі залишив 
боротьбу, важли-
во, що ми всі наблизилися на крок до науковця, а 
яким був цей крок вирішить кожен сам.  

 
Твердун Марія, юний науковець 

 

А ви помітили як швидко змінилися дитячі 
«чому» на інші питання, які ми вже ставимо, в пер-
шу чергу,  перед собою. Ви помітили, що ці ж 
«чому», на які ми вперто намагаємося відшукати 
відповідь, стали більшими, глобальнішими, масшта-
бнішими? Спростувавши або ж підтвердивши істи-
ну, ми звертаємося до нової.  

Ми віднайдемо у віднайденому, знайдемо у 
незнайденому. Для нас немає кордонів між відкри-
тим та невідомим, адже як казав Бернард Шоу: 
«Наука завжди виявляється не права. Вона ніколи 
не вирішить питання, не поставивши при цьому 
десятка нових».  

На нас покладає надії Земля. 
І тепер, коли майже позаду усі роки плідної 

родинної співпраці «Зорепаду», можна побачити 
результат. Ось він: 22 прекрасних юних науковців, 
кожен з яких у майбутньому може в певній мірі змі-
нити світ. 

Через декі-
лька місяців де-
хто з нас сту-
пить на інший, 
глибший шлях 
пізнання, назав-
жди залишив-
ши наукове то-
вариство в сер-
ці, що в певній 
мірі сумно. Але 
ж водночас кор-
тить пізнати інше, ще небачене сьогодні, адже  

Ми – назавжди ліцеїсти! 
Ми – жагуча суміш Енштейна, Ковалевської, 

Ніцше. 
Ми – рушійна невпинна сила молоді.  
Ми – ті, кого мучить спрага. Спрага до нових 

відкриттів. 
  Ми – ті, хто робить з любов‘ю. 
Ми – суцвіття нашої епохи. 
Ми – теперішнє та майбутнє нації. 
Перед нами – нове життя, перед нами – нові 

відкриття! 
 

Голяка Наталія, юний науковець 
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Як приємно, що у такий святковий день со-

нечко дарує нам своє тепле проміння, ніби благос-
ловляючи нас, юних науковців, у путь, натхненну 
широким спектром знать, що дав нам наш Ліцей.  

Словами неможливо передати силу нашої лю-
бові до тебе, наша альма-матер! Тільки тут відчува-
єш себе невід’ємною частинкою чогось значимого , 
великої ліцейської сім’ї, де кожен готовий у будь-
яку мить підставити плече допомоги. Найпрекрас-
ніші миті нашого життя пов’язані з тобою, Ліцею. 
Життя тут наповнене дивовижними подіями, раді-
ти якимнаші серця ніколи не втомляться. 

Безмежно приємно зараз стояти тут і відчувати 
себе частиною такого серйозного дійства у відпові-
дальному і навіть авторитетному амплуа науковця, і 
все ж по-дитячому радіти кількості підкорених еве-
рестів, що піддалися нашій нездоланній силі, яка 
об’єднує у собі стрімкий ентузіазм, неосяжний інте-
лект, клопітку бджолину працю, а головне – братер-
ське єднання. 

Хвилини, проведені у товаристві цих розумни-
ків та тепло вчительської любові завжди звучати-
муть у моїй душі веселим акордом пісні моєї юності. 
Усі злети й падіння, радощі та сльози, піднесення, 
боротьбу, натхнення, перемоги – усі спогади про 
тебе, Ліцею, запишу у тритомну книжку і хранити-
му у своєму серці. І колись, згадавши про тебе, я 
прогорну сторінки пам яті, і знову постануть переді 
мною ті світлі  моменти, окутавши душу ностальгіч-
ним щемом.  

Я згадуватиму всі наші хвилювання, як кожен 
член наукового товариства намагався підтримати 
своїх колег, підбадьорити маленьким жартом. Ніко-
ли не забуду, як ми з гордістю співали гімн нашого 
Ліцею, їдучи «у бій» і повертаючись додому. У ті 
моменти нікому не було діла до того, що у нас різні 
смаки, погляди на життя, стиль одягу або ж музичні 
вподобання – ми всі обєднані єдиною метою, голов-
ною ціллю, високою ідеєю.  

Ми – науковці, члени наукового товариства 
«Зорепад», і всі свої перемоги підносимо на п’єдес-
тал гордості за наш навчальний заклад. 

Осанна тобі, ліцею! 
 

Гумен Яна, юний науковець 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дев’ять  десятих нашого жит-
тя залежить від здоров’я. 

А. Шопенгауер 
 
Якщо хочете позбутися шкідливих звичок, або 

стати корисним своїм ровесникам, пропагуючи здо-
ровий спосіб життя, запрошуємо до команди 
«Драйв» адже це справжні професіонали. 

Ніхто не заперечуватиме, що здоров’я людини 
– це найбільша цінність. 

Напередодні  Всесвітнього дня здоров’я було 
проведено районний конкурс агітбригад «Молодь 
обирає здоров’я». Всі, хто завітав у цей день до акто-
вого залу Центру позашкільної освіти, мали змогу 
насолодитися не лише чудовою грою аматорських 
колективів, представників усіх шкіл району, а й взя-
ти немало корисних порад  для власного подальшо-
го життя. І , мабуть, найважливішим у самому заду-
мі та проведенні було те, що все відбувалося неви-
мушено, а це означає тільки одне – передувала сер-
йозна підготовка. Особливим професіоналізмом 
відрізнявся виступ нашої ліцейської команди 
«Драйв». Юнаки та дівчата крок за кроком переко-
нували глядачів в тому, що здоров’я – це неоцінен-
не багатство. Виступ настільки захопив аудиторію, 
що відчувалося, як кожне слово, промовлене на сце-
ні, кожен акробатичний рух знаходив своє відлуння 
в залі. Оплески і овацї лунали на честь нашої коман-
ди. Головною особливістю  виступу було те, що ми 
не змушували і не нав’язували свою думку, а повідо-
мляли, давали інформацію, наголошували на тому, 
що здорове майбутнє кожен обирає сам. Виступ агі-
тбригади «Драйв» не лише привернув увагу залу, 
але і, безумовно, змусив замислитися. 

Загалом ми можемо впевнено сказати, що ліце-
їстами та їхніми наставниками була проведена зна-
чна робота, яка збагатила їх цінними знаннями та 
уміннями і дала поштовх для нових звершень . Ми 
сподіваємося, що багатьох цей виступ змусив відмо-
витися від поганих звичок і обрати здоровий спосіб 
життя. 

Отже, привітаймо з перемогою нашу драйво-
ву, креативну  команду, яка обрала для себе здоро-
вий спосіб життя і продемонструвала, що це ЗДО-
РОВО! 

 
Гурток юних журналістів «Есей»  

Дубровицького НВК 
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Українська писанка – це світло сонця і 

світ душі,  

подих неба і дух землі, це геній нашо-

го народу.  

З неї, як із невибутнього яйця-райця, 

безкінечно  

струмує творча сила митців з народу. 

Вадим Мицик  

 

Традиція українського писанкарства – це давнє 

і вічно молоде мистецтво, яке вражає своєю худож-

ньою довершеністю, багатством сюжетних компози-

цій, неповторністю кольорових гам. Невеличка за 

розміром, але глибока за змістом, українська писан-

ка несе прадавні символи світорозуміння, поєднує 

минуле і сучасне, язичницьку віру у відновлення 

природи і християнську ідею воскресіння Людини – 

Духу. Мереживо на наших писанках, це не просто 

набір знаків, прикрас – це символічна мова, якою 

спілкувалися наші пращури зі Всесвітом. Українці 

споконвіку вірили в магічну силу писанки і були 

переконані, що вона приносить щастя, добро, дос-

таток, захищає людей від зла. Їх дарували на знак 

перемир’я, побажання краси, здоров’я, сили, вро-

жаю. Свячені писанки були оберегом житла від гро-

му й вогню, а людей і тварин — від «лихого ока». 

Історія писанки та її символіка сягають своїм 

корінням глибокої давнини. Про це свідчать речі 

з доісторичних могил, руїни тисячолітніх будов у 

різних кінцях світу, в оздобах яких чітко просте-

жуються символи сонця, хреста, свастики, криву-

льки, безконечника, спіралі, тобто ті знаки-

символи, які маємо й на наших українських писан-

ках. Різні народи світу шанували яйце і мали власну 

атрибутику його возвеличення. Однак, далеко не 

кожен народ зумів донести до сьогодення свої авто-

хтонні графічні уявлення про життя так виразно, як 

український. Яскравим свідченням цього є не лише 

роботи знаних українських майстрів, а й писаноч-

ки, розписані молодим поколінням українців, які, 

вивчаючи символіку й техніку писанкового розпи-

су, зберігають цю давню українську традицію. Твор-

чі роботи саме юних майстрів писанкарської справи 

й представлено на виставці «Чарівний світ писан-

ки». 

Кожна творча робота, представлена на виставці, 

є унікальним твором мистецтва, що зачаровує своєю 

вишуканістю і неповторністю. 

 
Кафедра художньо-

естетичних дисциплін,  
Дубровицького НВК 

Дубровицька рада районної організації профспілки 

спільно з райметодкабінетом наприкінці навчального ро-

ку  провели   презентацію та зустріч вчителів словесників 

з авторами  літературного альманаху «Струни серця», 

виданого Рівненською обласною радою профспілки пра-

цівників освіти. 

Книга містить літературні твори освітян Рівненщини. 

Серед авторів – 6 педагогів нашого району: Клавдія Кра-

сюк із Висоцької ЗОШ, Михайло Гриневич – директор 

Лютинської ЗОШ, Валентина Потерайко із Орвяницької 

ЗОШ, Галини Білотіл, Леоніда Таборовця, Яни Рожко із 

Дубровицького ліцею. 

Збірка направлена у кожний навчальний  заклад на-

шого району та  області і безумовно  знайде свого читача. 

Вона популяризує творчість наших талановитих педаго-

гів, допоможе кожному вчителю у підготовці до курсу 

«Література рідного краю», сприятиме збереженню 

та примноженню духовних цінностей, зачепить 

струни у  серці кожного читача. 

В.Твердюк,  

голова ради профспілки                             
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Спинися, технократії експрес! 
Єднайте голос, вчені і поети! 
Страшну ціну ми платим за 
прогрес… 
Це зветься – самознищення пла-
нети! 
 

22 квітня – Всесвітній день Землі. 
Із тих далеких часів, як Господь сотворив лю-

дину і покарав, земля була її матір’ю і годувальни-
цею. Людина – це частина природи і частина землі. 
Саме землі і Богові зобов’язана вона своїм існуван-
ням, своєю досконалістю, могутністю. Сила, краса і 
вічність кожного з нас починається на землі. З неї 
ми вийшли, по ній ходимо, в неї і йдемо. І тому зем-
ля в нашого народу була в особливій пошані. Віри-
ли, що вона всюди і в усьому допомагає людям, бо є 
могутньою. Її називаємо і дотепер «свята земля», 
«годувальниця наша», «рідна земля». Ми всі гово-
римо: «Земля», а кожен бачить і розуміє своє. Для 
космонавта, серед зірок і сузір’їв, – вона планета, 
єдина у Всесвіті; для моряка – вона берег, суша, та-
ка жадана після довгого плавання; для геолога – 
твердиня, яка зберігає руди, нафту, газ. Для солда-
та земля – образ Батьківщини,її просторів, та цін-
ність, яку він захищає, та сила,яка живить його. Для 
хлібороба земля – це те, у що він вкладає свою пра-
цю і любов, від чого жде безцінного хлібного дару. І 
для всіх нас земля – наш край, де живемо, рідна ха-
та, рідна природа, все, що нас оточує. Красива, ба-
гата, щедра наша земля. Кого не чарували рожеві 
літні світанки і тихі зоряні ночі, солов’їні співи та 
барвисті килими квітів, тривожний шум лісу перед 
бурею чи щедрі дари осені? Шкода, що з кожним 

роком збільшується рівень забрудненості рідних 
земель, скорочуються площі цілинних територій.  
ХХІ століття. Яким воно буде для нас, жителів 
планети Земля? Це залежить від нас із вами. На-
став час керуватись у всіх своїх вчинках правила-
ми екологічного гуманізму. Основна його ідея – 
ми з вами – лише частка природи, Космосу, зако-
нами і правилами якого ми повинні керуватись у 
повсякденному житті. Не владарювати над при-
родою, а співпрацювати з нею, бути не царем 
природи, а її невід’ємною часткою. Саме ці пи-
тання піднімались і вирішувались у святковому 
виступі учнів 6 ПМ класу на шкільній лінійці 
присвяченій Дню Землі. Приємним в цей день 
було те, що маленькі дитячі серця переповнює 
любов до природи.  І ми надіємось, що кожен з 
присутніх на лінійці, ні сьогодні, ні через багато 

років не залишиться байдужим до долі нашої пла-
нети. Пройдуть роки, і, можливо, хтось із 
те¬перішніх учнів стане господарем і охоронцем 
лісу, а може просто доброю людиною, яка поведе 
своїх дітей на природу й навчить її любити. Хай 
квітують наші сади, хай сміється веселкою небо, 
хай кришталево чисте повітря п’янить нас арома-
том весняних квітів і пташиним дзвінким щебетом!  

 
 
Наш кореспондент, Дубровицький НВК  
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Саме під таким чудовим гаслом нещодавно 
пройшло сімейно-спортивне свято, приурочено до 
Міжнародного Дня сім’ї.  

Цього дня на подвір’ї  Велюнського НВК 
«ЗОШ І-ІІІ ст.- ДНЗ» з самого ранку лунали веселі 
спортивні марші та гімни.  

Залишивши всі свої господарські та польові 
роботи, до школи почали сходитися батьки та їхні 
діти. Дякувати Богу, учасників зібралось чи мало, а 
серед глядачів панувала атмосфера радості та ба-
дьорого настрою. Дорослі тата і мами, дідусі та ба-
бусі ніби перенеслися в далеке дитинство. Всі стали 
однією дружньою веселою родиною, готовою до 
різноманітних змагань, і  ігор та розважальних 
вправ.  

Спостерігаючи за учасниками та вболіваль-
никами, організатори свята піднесено  та впевнено 
оголошували і проводили добре продумані спорти-
вні естафети.  

Протягом двох годин навколо школи все 
наповнилося атмосферою доброзичливості, 
успіху, здорового азарту, щастя.  

Односельчани зачувши веселу музику та 
радісні вигуки, продовжували поповнюва-
ти ряди вболівальників. 
І навіть після завершення свята переможці 
та переможені ніяк не могли розлучитися, 
продовжували вітати одне одного жартів-
ливими фізкульткричалками та спортив-
ними девізами.  
Якби всі наші хороші  задуми здійснювали-
ся, та ще й проходили так згуртовано і яск-
раво, то наше рідне, невеличке, мальовни-
че село з неперспективних , без сумніву, 
стало б надзвичайно привабливим для мо-
лодих сімей . 

Завершити цю публікацію хочу словами по-
дяки всім-всім, хто долучився до цього дійства, осо-
блива дяка батькам та дітям першого, п’ятого, девя-
того класів, дирекції школи та членам толерантно-
го і об’єктивного журі. 

Закликаю всіх до подальших зустрічей в не-
офіційній дружній обстановці. Від такої хорошої 
співпраці, повірте, не програє ніхто. 

У виграші будуть усі!  
 

 
Організатор свята Субот О.І. 
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А у нашім поліськім селі 
Древній звичай існує 
Коли на весні буйноцвіттям   природа стрічається   з  
літом, 
То збираються в гурт всі родини сільські, 
Щоб ввібрати свій « куст»  у деревнії віти, 
В  зелен- клен , горобину, квітки лугові, увінчають із роду 
дівчину, 
І ведуть зелен  куст 
У  кожнісінький дім, і вітають сусідів, родину. 
Хліб і сіль в кожнім домі стрічає «куста» 
Всі бажають щасливого літа  
В буйноцвітті весни на поліській землі водять «куст» і 
дорослі і діти 

                                                                                                  
Віра Євхимець 

           

На 50-й день після Великодня весь християнський світ 

святкує П`ятидесятницю - одне  і з провідних Свят цер-

ковного календаря.  

        В Біблії говориться, що саме в цей день на апостолів 

зійшла благодать Духа Святого. В народі свято Трійці 

відзначається три дні. Перший день  то Зелена неділя, або 

Клечальна, другий - Клечальний понеділок і третій-

Богодухів день. Це свято багате на квіти, трави, пісні і 

рум`яне літо. 

        Саме на  перший день Трійці у Сварицевичах і 

відбувається  обряд «Водіння Куста», який став візитною   

карткою  села.  Цього року святкування  прадавнього об-

ряду припало на 23 червня і переросло у фестиваль облас-

ного рівня. І вже не варто довго чекати, коли він стане 

міжнародним, бо на Святу Трійцю до мальовничого села 

Сварицевичі з`їжджаються охочі подивитись на сакральне 

дійство- Водіння Куста, не тільки з  різних куточків 

України, а й  з регіонів Західної Європи. 

         Цього року разом із  кустянськими ватагами на 

великій сцені зібралися найкращі поліські колективи. Це 

хоровий колектив «Родослав» із Дубровиці, Рівненський  

фольклорний колектив с. Городок «Намисто», ансамбль 

народного танцю «Хорошки» Березнівського району, ан-

самбль «Батьківська хата» Зарічненського району, народ-

ний аматорський автентичний колектив «Червона калина» 

с.  Зносичі Сарненського району, народний аматорський 

чоловічий колектив «Верес» Володимирецького району, 

квартет із Рокитнівського району. 

         Із Зеленими святами  усіх присутніх привітав голова 

Дубровицької райдержадміністрації О. Шатов, голова 

районної ради Л. Стрибулевич, та сільський голова П. 

Крупко. 

На  святі діяла виставка декоративно- прикладного мис-

тецтва, де бажаючі могли подивитись на вироби місцевих  

умільців. Учасників фестивалю було нагороджено пода-

рунками. Гостей частували свіжозвареною картоплею на  

свіжому  повітрі  та  «мациком».   Свято продовжувалось 

аж до пізнього вечора масовими гуляннями та футболом  

на місцевому стадіоні. 
  


