
Випускники шкіл отри-
мають атестати 12 або 
13 травня. Зважаючи на 
проведення в Україні чемпі-
онату Європи з футболу, 
Міністерством освіти нада-
но календарний план закін-
чення навчального року, 
проведення державної під-
сумкової атестації та ЗНО-
2012. 

У цьому навчальному році 
навчальні заняття у 1-8-х та 
10-х класах завершуються 
25 травня. У 4-х класах 
державна підсумкова атес-
тація буде проведена під 
час навчального процесу з 
11 по 18 травня із українсь-
кої мови та читання (мови 
навчання), математики. 

Учні 9-х класів завершать 
заняття 14 травня, а держа-
вна підсумкова атестація 
пройде у період з 15 по 30 

травня з п’яти навчальних 
предметів: українська мова, 
математика, біологія, геог-
рафія, іноземна мова чи 
інший гуманітарний предмет 
за вибором навчального 
закладу або предмета, що 
вивчається поглиблено (для 
учнів спеціалізованих шкіл). 

Випускники шкіл завер-
шать навчальні заняття 3 
травня, а державна підсум-
кова атестація одинадцятик-
ласників відбуватиметься з 
4 по 11 травня з трьох пред-
метів: українська мова 
(обов’язково), математика 
чи історія (для учнів універ-
сального профілю) або про-
фільний предмет (для учнів 
інших профілів), предмет за 
вибором учня. 

Документи про освіту бу-
дуть вручені випускникам 11
-х класів - 12-13 травня, а 9-
х класів - 31 травня-1 черв-
ня 2012 року. 

Ті одинадцятикласники, які 
прийняли рішення про вступ 
до вищих навчальних закла-
дів, після отримання атеста-
тів братимуть участь у зовні-
шньому незалежному оціню-
ванні. 

ЗНО-2012 розпочнеться 
15 травня та триватиме 
до 7 червня. 

Графік проведеня ЗНО: 

15 травня—хімія; 

17-19травня - рос. мова 
та географія; 

21-22 травня - матема-
тика, 2 сесії; 

24 травня - всесвітня 
історія; 

26 травня - іноземні 
мови; 

28-29травня - укр. мова 
та література; 

31 травня-1 червня - 
історія України; 

5-7 червня - фізика та 
біологія. 

Приймальні комісії ви-
щих навчальних закладів 
розпочнуть прийом доку-
ментів від абітурієнтів 2 
липня 2012 року. 

Реєстрація для участі в 

тестуванні триватиме до 

20 лютого. 

Кореспондент: Ільченко 

Ірина 

                                             

Вікно новин 

Йти до 10-го класу чи ні? 
До закінчення навчан-

ня залишилося 3,5 місяці. 
А далі нас чекають екза-
мени, перше серйозне 
випробування в нашому 
житті. 

Багато хто все частіше 
запитує себе, ким він 
хоче бути в майбутньому. 
Яку освіту хоче отрима-
ти? Яку професію вибра-
ти? Але як можна знайти 
відповіді на ці запитання, 
коли тобі лише 14-15 
років? Очевидно одне – 

дитинство  залишилося в 
минулому, і ми стали на 
порозі дорослого життя. 

Кілька моїх одноклас-
ників уже визначилися з 
майбутньою професією і 
пробуватимуть вступати 
до училищ після закін-
чення школи. З парале-
льного класу також чима-
ло хлопців висловили 
бажання вступати до 
професійних технічних 
училищ і здобувати робі-
тничу професію. Звичай-

но, якщо бажання навча-
тися  в школі немає, то 
краще отримати профе-
сію і працювати. 

Ну а тим, хто не ви-
значився, пораджу одне 
– гарно готуватися до 
екзаменів, щоб потім не 
соромно було здавати 
заяви до 10 класу! 

Кореспондент: Петренко 

Вікторія 

Зверніть увагу: 

 Вікно новин: ДПА та ЗНО 

 Вишивка душа народу 

 Результати районних предметних 
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казки, записані П.Чубинським у 
Борисполі в 19 столітті», яка від-
булася в музеї літератури рідно-
го краю. Юні художники нашої 
школи взяли участь у конкурсі на 
кращу ілюстрацію до цієї збірки. 
До дня народження славетного 
земляка було підведено підсум-
ки. Серед переможців конкурсу і 
учні нашої школи. Малюнки Пу-
шкаря Володимира, Андрієнка 
Миколи, Григор Ольги, Плетяк 

Валентини, Золоторучко Ірини 
ввійдуть до нового подарунково-
го видання казок.   

У попе-
редньому 
номері 
нашої га-
зети ми 
повідомля-
ли про 
презента-
цію книги 
«Українські 
міфологіч-
ні народні 

На фото: Мамайсур О. І.  

З давніх-давен вишивка є народним 
символом України. Її історія почи-
нається ще із давніх скіфських 
народів. Є багато різних видів технік 
вишивки, а саме: гладь, хрестик та 
інші. Але найпоширенішим видом 
вишивки на території країни зали-
шається хрестик.  

  “Жінка обов’язково повинна вміти 
вишивати, бо рушники, вишиті її 
руками, стають оберегом у кожній 
оселі,”- стверджує Мамайсур Ольга 
Іванівна, в якої недавно побувала в 
гостях та душевно поспілкувалась. 
Адже брати інтерв’ю у людини із 

«золотими руками» та справжнього 

майстра української    вишивки дуже 
цікаво. Ось що з цього вийшло: 

-   Скажіть, в якому віці Ви вперше 

взяли голку і нитку та зробили свій 
перший хрестик?  Що це був за ви-
ріб? 

-   Приблизно в 10 років я розпочала 

свою «кар’єру». Я тоді вишила неве-

лику серветку з дитячим узором.  

-   А хто Вас навчив цієї кропіткої та 

красивої праці – вишивання? 

-   Взагалі, мене навчила вишивати 

моя мама, а її, в свою чергу, моя 
бабуся. Ось так це мистецтво пере-
дається з покоління в покоління. 

-   Що Вам більше до вподоби ви-

шивати та які узори Вам подобають-
ся? 

-   Найбільше я люблю вишивати 

узори чи орнаменти  української 
вишивки, але останнім часом захо-
пилася рушниками. 

-   А на які види поділяються рушни-

ки? 

-   Рушники бувають тематичними, 

весільними і рушники з різними узо-
рами. Найбільше мені до вподоби 
вишивати маки. Я не знаю чому, але 
мені ці квіти дуже подобаються. 
Адже при вишиванні в них поєдну-
ється дуже багато кольорів, тоді 
вони стають  яскравими та красиви-

Ст. 2 

Учні нашої школи – переможці конкурсу 

Вишивка - душа народу 

Чи ви знаєте, що... 

В Е Л ИКА  П Е РЕ РВ А  

ли в продаж в США в 1945 році. Вар-
тість кожної складала 12 доларів. 

- Скрипка складається з майже 70 
дерев'яних деталей. 

- У скрипки всього 4 струни. 

- У фортепіано 52 білих клавіші і 
36 чорних. 

- На холоді пісочний годинник йде 
швидше, ніж в теплі. 

- Нитка N40 означає, що 40 метрів 
нитки важать один грам. 

- Ком-
пакт-
диски 
чита-
ються 
від цен-
тру до 
краю, а 

записуються - від краю до центру. 

- Однією хорошою кульковою 
ручкою можна написати приблиз-
но 50 000 слів. 

- Перші кулькові ручки поступи-

- Нині у світі лише за один день 
відбувається стільки телефонних 
розмов,скільки за увесь 1983 рік, 
тобто до появи мобільних телефо-
нів. 

- Якщо щосекунди з крана по 
краплі капатиме вода, то за рік 
«набіжить» аж 10 тис. літрів! 

- Людина, яка викурює щодня 
пачку цигарок, за рік випиває пів-
склянки смоли. 

(продовження на ст.3) 
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-    Ви, як творча людина , полюбля-
єте вигадувати свої малюнки чи 
узори? 

-   Якщо чесно, то, коли в мене при-
сутнє натхнення, я сама можу при-
думати малюнок чи частину всієї 
композиції рушника. Адже щось 
своє вишиваєш з превеликим задо-
воленням. 

-    Скажіть, а чи вистачає у Вас часу 
на своє хобі? 

-    Так, я можу викарбувати у себе 
час на таке чудове заняття, бо на 
таку справу часу не жаль. Адже в 
кінці результат перекриває увесь 
потрачений час. 

-    І наостанок, Ви, як майстер своєї 
справи, могли б поділитися секрета-
ми, щодо вишивки? 

-    Звісно, можу. Насправді це на-
віть не секрети, а прості правила, які 
повинна знати кожна вишивальни-
ця. Рушники потрібно «ткати», тобто 
вишивати рядок за рядком. Весіль-
ний рушник з виворітної сторони не 
повинен мати вузлів, це вишиваль-
ниці знають з давніх – давен. Звісно, 
потрібно правильно та уважно під-
ходити до вибору ниток, бо це має 
велике значення. Ось і все.  

Спілкуючись із Ольгою Іванівною, я 
дізналась дуже багато нового та 
цікавого. Якщо людині подобається 
її захоплення і вона охоче розпові-
дає про це, то атмосфера розмови 
стає теплою та цікавою. Але упевне-
но можу сказати, що мистецтво ви-
шивки не залишається осторонь 
життя людей, а процвітає і перехо-
дить з покоління в покоління.  

                                                                                                                                    

Кореспондент: Золоторучко Анастасія 

На фото: Вишиті роботи Мамайсур О.І. 

Ст. 3 

  У Валентини Михайлівни Дігтяр ювілей! 

Вишивка - душа народу (продовження) 

Чи ви знаєте, що… (продовження - початок на 2 стор.) 

устами, 

   Ми всі  любимо  Вас  і  пишає-
мось  Вами. 

   Щоб  посміхались   люди  Вам    
завжди, 

   Щоб  від  подяки  в них  сльо-
зились  очі, 

   Щоб   Ваших рук  і  розуму  
плоди 

   Родили,  де  посієш  і  захо-
чеш… 

Педагогічний    колектив   
Вороньківської   ЗОШ  І-ІІІ  
ступенів  щиро  вітає  свою   
колегу,  прекрасну жінку,  
дбайливу  маму,  люблячу  
бабусю,  мудрого    педагога   
Дігтяр Валентину  Михайлі-
вну  з  ювілеєм! 

Вам  60, та   
хіба   ж   це 
літа, 

Коли очі  
горять  і  
душа  моло-
да? 

   Не  старій-
те    літами,  
очима,  

або комп'ютері, вона зайняла б 60 
тис.  сторінок. 

- Нові дані радіолокації Північно-
го полюса Місяця свідчать, що 
надії знайти у глибоких, прихова-
них від променів Сонця кратерах 
лід не виправдалися. Учені споді-
валися, що майбутні колоністи 
Місяця зможуть добувати з цього 
льоду воду і кисень. 

- Найбільший глобус на Землі 
має діаметр 10 м, важить ЗО т. Він 
розміщується в м. Пезаро (Італія). 

- На початку другого тисячоліття 
(1000 рік) населення Землі стано-
вило 400 млн осіб, а наприкінці 
(1999 рік) — уже понад 6 млрд. 

- Переробивши 670 алюмінієвих 
банок, можна виготовити велоси-
пед. 

- 1 т макулатури замінює близь-
ко 4 м3 деревини. 

- Якби інформацію, що міститься 
в першій хромосомі людини, на-
друкувати на друкарській машинці 

- Вулканічна лава зберігає висо-
ку температуру тривалий час. На-
віть через рік після виверження на 
ній можна смажити яєчню. 

Кореспондент: Ільченко Ірина. 



Адрес: 

08352, Київська обл., Бориспільський р-н,  

с.Вороньків, вул.Київська 1 

E-mail: voronkiv-school@ukr.net 

ВОРОНЬКІВ СЬКА ЗАГАЛЬ НО О СВІТНЯ 

ШКОЛА І - І І І   СТУПЕНІВ  

Борилюк Олександра   6-А клас 

Географія: 

Ільченко Ірина 8-А клас                                               

Астрономія: 

Приходько Вікторія     10-Б клас 

Бевз Євген 11-Б клас 

Фізика: 

Шаповал Тетяна  10-Б клас 

                      II місце 

Фізика:                                                              
Петренко Вікторія 9-А клас                                

Екологія: 

Бойко Лідія 11-А клас 

Історія: 

Петренко Вікторія 9-А клас 

Англійська мова: 

Золоторучко Анастасія 9-А клас 

Обслуговуюча праця: 

Нестеренко Анастасія 9-А клас 

Правознавство: 

Пошабля Анастасія 11-А клас 

Географія: 

Гередчук Яна 7-А клас 

Золоторучко Анастасія 9-А клас 

«Учітеся, брати 
мої, думайте, чи-
тайте…» 

                                    
Т. Г. Шевченко 

   Всім відомо, що 
Вороньківська школа 
– одна з кращих шкіл 

Бориспільського району. Кожного року 
проводяться учнівські олімпіади з базо-
вих дисциплін. Протягом двох місяців 
учні нашої школи брали активну участь у 
II етапі всеукраїнських учнівських олімпі-
ад. Кращі учні школи зайняли достойні 
місця. Адже вони разом з учителями 
докладали максимум зусиль при підгото-
вці. Ось і плоди їхньої праці: 

 I місце 

Образотворче мистецтво: 

Пошабля Анастасія 11-А клас 

Черкунова Юлія 11-А клас 

Джема Юлія 9-А клас 

Цаплій Артур 7-А клас 

Григор Ольга 5-А клас 

Руда Ярослава 5-Б клас 

III місце 

Образотворче мистецтво: 

Золоторучко Анастасія 9-А клас 

Золоторучко Ірина        6-Б клас 

Пошабля Анастасія 11-А клас  

Інформаційні технології: 

Кубрак Галина 11-Б клас 

 

Образотворче мистецтво: 

Приходько Вікторія 10-Б клас 

Барбулат Анастасія 10-Б клас 

Григор Юлія 9-А клас 

Ільченко Ірина 8-А клас 

Гришай Христина 7-Б клас                                                       

       Загалом, Вороньківська ЗОШ зайня-
ла 4 місце серед 18 шкіл району. Це 
досить хороший результат. Адже не всі 
школи можуть похвалитися такими пока-
зниками рівня знань. Підбиваючи підсум-
ки, можна сказати, що наші учні розумні, 
кмітливі та талановиті!  

 Кореспондент:Золоторучко Анастасія   

Результати районних учнівських олімпіад ! 

Телефон: (295)3-66-82 

Телефон: (295)3-66-69 

Факс: (295)3-66-82 

Ел. почта: voronkiv-school@ukr.net 

Випуск підготували: 
Головний редактор:         Золоторучко Анастасія 

Кореспонденти:       Петренко Віткторія 
                             Куленко Таня 

                                 Ільченко Ірина 
                               Гередчук Яна 

Випуск підготовлено за сприяння адмі-

ністрації Вороньківської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів 

E-mail: voronkiv-school@ukr.net 

  Поетичний куточок 

Життя 
Життя, як кіно, 

Летить і минає. 

Життя, як казка, 

Сум і щастя в себе вливає. 

І сльози, і сміх бувають щоденно, 

І ти розумієш, що ти незбагненний. 

 

То смієшся, то плачеш, 

Не знаєш чому. 

Живеш і не знаєш, навіщо. 

Ти радість приносиш в одну сторону, 

А сум відходить на іншу. 

                                        

                                          Автор : Кубрак Надія 


