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Велична і свята, моя ти Україно,  лише тобі карать нас і 

судить.  

Нам берегти тебе , Соборну і єдину, і нам твою історію 

творить! 
 

 День Соборності – свято України, що відзначається щороку 22 січня в день  

проголошення Акту    возз’єднання   Української   Народної  Республіки й 
Західноукраїнської Народної Республіки, що відбулося в 1919 році. 
     У нашому навчальному закладі   з нагоди  Дня Соборності 
України  пройшла  низка цікавих заходів, а саме: 
   - уроки історичної пам’яті «Україна Соборна – наша гордість і слава!»; 
   - перегляд відеофільму «Історія України. День Соборності»; 
   - урочиста лінійка «Незалежній Україні—слава нині і повік!»; 
   - години  спілкування:  «День Соборності – день об'єднання народностей»; 
 Святкування Дня Соборності та Свободи України виявило найщиріші 
почуття любові, поваги до своєї держави, спрямувало учнів навчального 
закладу  на активну участь у розбудові сучасної України. Це свято нагадує 
нам, що у нас єдина держава і ми – єдиний народ! Пишаймося, що ми 
Українці! 

 Педагог-організатор, Бондар І.В. 
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     22 січня учні 11 класу Дондюк Роман , Денисенко 

Наталія та вчитель історії та правознавства Семенчук 

Юлія Василівна прийняли участь в засіданні круглого 

столу присвяченому Дню Соборності України , який 

відбувся в Крупецькому НВК. Питання, яке висвітлю-

валося учасниками Полянського НВК: «Державотворчі 

процеси в Україні в  ХХ- на початку ХХI ст.»  

           Українська державність початку ХХ століття. 

Символічною та все більш актуальною для українців 

стає ця віха в історії , адже у сьогоднішніх драматичних 

подіях українські герої та пат- ріоти продовжують боротьбу 

за суверенітет та територіаль- ну цілісність нашої держави , 

віддаючи свої життя за Украї- ну. Єднання УНР та ЗУНР 

1919 року , у часи драматич- ного сьогодення набуває , 

окрім історичного , й актуаль- ного значення для українсь-

кої державності. Символіч- ність та важливість дати 22 

січня у контексті державотво- рчого процесу являє собою 

історичні паралелі між подія- ми початку ХХ століття та 

сучасними реаліями. Три роки тому На вулиці Грушевсько-

го , у боротьбі за демократичні принципи та прагнення жити у європейській країні , 

загинули перші українські протестувальники. Історія 

відбувається на наших очах , вона перестає бути акаде-

мічною і стає більш зрозумі- лою. Сьогодення скинули з 

українців завісу , зникли усі сумніви – вони , як україн-

ські герої , дали чітко зрозу- міти , що за свою незалеж-

ність вони боротимуться до кінця.  

           У 2013 -2015 роках українське суспільство по-

казало свою зрілість , демок- ратичність , а українці го-

тові відстоювати ціною жит- тя свою незалежність.  

          Значення Соборності України по-справжньому 

відчувається лише зараз , ко- ли за єдність країни на 

Сході сьогодні гинуть украї- нські патріоти : «Ми поча-

ли більше усвідомлювати і розуміти , що означає сло-

во «соборність» України. 

           Раніше завжди святку- вали це свято , вважаючи 

його суто історичним. Нині зрозуміло , що це не тільки 

історичне свято , це свято сьогодення. Бо соборність -  

це не щось , що падає з неба і залишається назавжди. Соборність – це щось , за що 

треба боротись щодня. 

В ЄДНОСТІ – СИЛА УКРАЇНИ. 

          Підготувала,  учениця 11 класу,  Сухомяс Юлія 
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 В.О.Сухомлинський вважав, що “майстер 
педагогічної справи наскільки добре знає абетку 

своєї науки, що на уроці, в ході навчального мате-
ріалу, в центрі його уваги не сам зміст того, що 
вивчається, а учні, їх розумова праця, їхнє мис-

лення, труднощі їх розумової праці”. “Учитель — 
перший і головний світоч в інтелектуальному 

житті школяра; він пробуджує в дитини жадобу 
знань, повагу до науки, культури, освіти”. 

Праця вчителя ні з чим не 
зрівнянна… Учителю потрібно 

трудитися роки й роки, щоб 
побачити предмет своєї творчості. Учителю потрібно во-

лодіти величезним талантом любові до людини, безмежною 
любов’ю до своєї праці і перш за все до дітей, щоб на довгі 

роки зберегти бадьорість духу, ясність розуму, свіжість вра-
жень, сприйнятливість почуттів — без цих якостей праця 

педагога перетвориться в муку. Розкрити талановитого вчи-
теля, дати йому можливості для розвитку творчості, сприяти 
творчим педагогічним пошукам — ось завдання ВСЕУКРА-

ЇНСЬКОГО КОНКУРСУ «УЧИТЕЛЬ РОКУ-2016». У 
цьому навчальному році представити свої професійні здо-

бутки мали змогу учителі в таких номінаціях: ―Історія‖, 
―Англійська мова‖, ―Захист Вітчизни‖ і ―Математика‖. 

Отож, 11 грудня на базі Крупецького НВК районним мето-
дичним кабінетом Славутського відділу освіти, молоді та 

спорту було проведено І тур ХХІ Всеукраїнського конкурсу 
―Учитель року – 2016‖. 

У конкурсі взяли участь 9 вчителів з різних номінації. По-
лянський НВК представляв вчитель англійської мо-

ви ПШЕВЛОДСЬКА ОЛЕ-
НА АНАТОЛІЇВНА, яка бу-

ла однією з кращих. 
Під час конкурсу Олена Анатоліївна показа-
ла високу професійну майстерність.  

Під час проведення  майстер-класу “Я РОБЛЮ ЦЕ 
ТАК”, вчитель  представила різні методи та оригіналь-

ні ідеї своєї роботи, залучивши всіх присутніх до активної 
участі вивчення англійської мови. 

Також  представила  власний  блог, який вже кори-
стується популярністю в інтер-

неті. 
21 грудня на учасників змагань чекали конкурсні уроки на 

базі Крупецького НВК.  
Олена Анатоліївна проводила урок у 3 класі у вигляді гри на 

тему ―Дні тижня та Шкільні предмети‖, де виборола 1 місце та 
захищала наш район 19-20 січня на ІІ (обласному) етапі Все-

українського конкурсу Вчитель року – 2016 у номінації 
―Англійська мова‖. 
(Продовження с. 3) 
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(Продовження. Початок с. 3) 
 

Обласний конкурс “Учитель 

року – 2016” у номінації 

“Англійська мова” об`єднав 

креативних та ініціативних 

освітян з усієї 

Хмельниччини. Журі конкурсу 

оцінювали фахову 

майстерність конкурсантів, 

інтернет ресурси (блоги) та 

майстер клас. Зокрема, блог 

Олени Анатоліївни “World of 

English” оцінили найвищим 

балом з усіх конкурсантів. 

Тож побажаємо нашій Олені 

Анатоліївні творчих успіхів у її 

роботі та не зупинятися на 

досягнутому! 

 
Підготувала заступник директора з нвр, Мосіюк В.А. 

ВОНИ ПОЛЯГЛИ ТОДІ, ЩОБ 

МИ ЖИЛИ ЗАРАЗ! 

 

 1 лютого  2016 року в нашому 

навчальному закладі  відбулася тематична 

загальношкільна лінійка до 

Дня  вшанування пам’яті Героїв Крут, яку 

підготували та провели члени УО 

“Максимум”. Діти дізналися про трагічну подію в історії 

українського народу,  подвиг юнаків – 

героїв,  приклад мужності, відданості 

та незборимості духу. 

Ми завжди будемо пам'ятати  вчинок 

юнаків, які ціною власного життя 

склали іспит зрілості, ставши в 

обороні української волі й 

державності! 
Підготувала, учениця 8 класу, Бацан Олександра 
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 Дехто вважає, що математика 
– це нудна і нецікава наука. Але це не 
так! Математика – сувора, 
вимоглива і в той же час весела та 
жартівлива. Багато письменників, 
відомих та невідомих, талановитих 
та просто любителів склали вірші, 
казки, співаночки про цю науку. А 
скільки складено 

математичних ребусів, кросвордів!  
Математика була і є першою 
красунею серед наук. В цьому мали 
змогу переконатися молодші 
школярі під час проведення тижня 
математики, який проходив з 25по 
29 січня і на який завітала цариця 
всіх наук, сама Королева 
Математика. Вона повела школярів у свої володіння, де 
на них чекали різноманітні випробовування, а саме: 
 на першокласників – Математична вікторина; 
на учнів 2 і 3 класів гра-змагання «Математичний 
марафон» та «Година цікавої математики»; 
а на четвертокласників – захоплююча Математична 
риболовля. 
Учні намагалися впоратися з усіма завданнями і 
показали хороші результати. 
Школярі залишилися задоволеними і зробили висновок: 
Математика – наука точна і 
серйозна.  
І прожити нам без неї навіть дня не 
можна. 

Будемо її вивчати  
Старанно та 
серйозно, 
І тоді усі завдання 
Виконувати буде 
просто. 
 

Підготувала керівник МО  початкових класів 

Дондюк Галина  Віталіївна 
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 У стародавні часи слово «грип» звучало інакше: цю хворобу 
називали «вплив». Вважалося, що такі неприємні симптоми 
захворювання виникають через розташування планет і місяця. У ті 
часи рівень медицини не дозволяв пояснити це інакше.  
 Є джерела, в яких говориться, що раніше грип перекладали 
як «ніс козла», оскільки вважали, що саме ці тварини є 
переносниками хвороби. 
Лише в 18 столітті у Франції з'явилася нова назва хвороби, 

співзвучна з сучасним: «gripper» - означає «схопити». 
Вчені підняли історичні архіви і з'ясували, що пандемії грипу трапляються два або три рази на 
кожні 100 років. Згадуючи історію, можна виділити 4 основних пандемій грипу: «іспанка», 
азіатська пандемія, пандемія в Гонконзі і свинячий грип.  
 «Іспанка» була найжахливішою хворобою 20 століття, за пів року вона погубила людей 
більше, ніж СНІД за 25 років і забрала більше життів, ніж віспа чи чума за п'ятдесят років. Вчені 
деколи порівнюють кількість померлих від грипу з померлими під час воєн: в Америці від іспанки 
померло більше людей, ніж під час двох Світових воєн разом узятих.  
 У 20 столітті від так званого іспанського грипу лікувалися за допомогою куріння сигарет, 
пиття віскі, довгих прогулянок на відкритому повітрі, занурення в крижану воду або 
кровопускання. Звичайно, всі ці методи не допомагали, люди продовжували гинути. Деякі лікарі 
від безвиході намагалися проводити операції, що тільки швидше вбивало людину.  
 Свинячий грип був вперше зафіксований у квітні 2009 року в Мексиці. Він широко почав 
поширюватися по всій Мексиці і США. У США цього грипу дали офіційну назву - «Novel Influenza 
A (H1N1)». Зміна назви грипу було зроблено для того, щоб захистити від розорення виробників 
свинини в усьому світі, хоча у всьому світі з цього приводу виникло багато гарячих суперечок. За 
весь час існування свинячий грип піддавався мутацій, імунітет не встигав пристосовуватися, тому 
дана пандемія грипу була дуже небезпечна, з нею неймовірно складно було впоратися.  
 Симптоми свинячого грипу не сильно відрізнялися від симптомів інших вірусних 
захворювань, тому його досить складно було визначити відразу. Вірус поширювався за 
звичайною схемою: при дотику до зараженого об'єкту (на який випадково потрапив вірус від 
іншої людини), при вдиханні повітря з вірусом після кашлю або чхання хворої людини.  
 У багатьох людей, що народилися до 1957 року, є імунітет свинячому грипу. Хороша 
реакція їх імунітету пояснюються тим, що до 1957 року існував схожий штам вірусу грипу, до 
якого у цих людей виробився імунітет.  
 Так само як і при пандемії іспанського грипу 1918-1919, пандемія грипу H1N1 2009 мала 
великі наслідки для здорових людей молодого віку, можливо, через те, що вчені називають 
«ЦИТОКІНОВИЙ синдромом», тобто коли імунна система реагує занадто сильно і завдає удару 
по організму. 
 Щорічно у всьому світі від грипу помирає від 250 тисяч до 
півмільйона людей, це дуже великі цифри. Щоб убезпечити себе і 
свою сім'ю від здавалося б звичайної застуди, яка може принести 
дуже важкі наслідки, необхідно вчасно звертатися до лікаря. 

  БЕРЕЖІТЬ СВОЄ ЗДОРОВ'Я, ВИКОНУЙТЕ 
РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПРОФІЛАКТИКИ 

ЗАХВОРЮВАННЯ І ТОДІ 
НІЯКИЙ ГРИП ВАМ НЕ СТРАШНИЙ!   

Редколегія 


