
влади проти україн-
ського народу. Ми 
втратили від 3,5 до 

9 мільйонів життів. 
Серед них третина – 
діти. Тепер розуміє-

мо, чому 1933 – пе-

кельні цифри в на-
шій історії. Учні 

запалили 12 свічок 
пам’яті, пом’янув-
ши тих, кого не ста-
ло. Прочитали спо-

гади, записані з уст 
вороньківців.  Сьо-
годні, після десяти-

літь мовчання, 
прийшов час гово-

рити. Ці роки були 
фатальними і для 

моєї родини. Хочу 

1933 рік. Найчорні-
ший час в історії 
України. Жахливо 

усвідомлювати, що 
на долю найродючі-
шої країни випало 

таке горе. Щорічно 
в останню суботу 
листопада наш на-

род вшановує заму-
чених під час Голо-
домору. О 16 годині 

ми запалюємо свіч-
ку пам’яті не лише 
на своєму вікні, а 

ще й у власному 
серці й згадуємо 
загиблих у 1932 – 

33 роках.  Цьо-
горіч у нашій школі 
було проведено лі-

нійку до Дня пам’я-
ті жертв Голодомо-
ру. Підготували її 
учні 11 класу. З уст 

одинадцятикласни-
ків прозвучала пра-
вда, якої так довго 

не знав світ. Голо-
домор визнано ге-

ноцидом, адже це 
були цілеспрямова-

ні дії радянської 

«Пекельні цифри та слова...» 

Зміст номера: 

поділитися своєю 
історією. Моя бабу-
ся Галина мала віт-

чима Петра. Його 
дитинство проходи-
ло в голодні роки. У 

родині чоловіка бу-

ло багато дітей, а 
він – найменший 

серед них. Спочатку 
померла худоба, 
захоронили годува-
льника коня. Їсти не 

було чого. Тоді тато 
розділив між усіма 
дітьми по шматку 

гнилої конини. Не 
дісталося лише Пет-
ру, бо він був най-

меншим і батьки 
думали, що він ско-
ро  помре. Всі діти 

отримали важке от-
руєння, згодом їх не 
стало. Залишилася 

лише одна дитина в 
родині – Петро. Він 
переміг голод, ви-

ріс, створив власну 
сім’ю, проте все 
життя пам’ятав про 

муки братиків і сес-

Зверніть увагу! 

 «День української писемно-
сті та мови» 

«Новини профорієнтації» 
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ків. Пам’ять про всіх заму-
чених має згуртувати нас, 
живих, дати нам силу та 

волю, мудрість та наснагу 
для того, щоб 
побудувати 

рідну 
держа-
ву на 

власній 
землі. 
Недаре-

мно си-
мволом пам’яті 
жертв Голодомору – 

квітки незабудки. 

Адже ніхто не забутий, ніщо 
не забуте. 

Мешко Владислава, учениця 

11 класу  

Ст. 2 В Е Л ИКА  П Е РЕ РВ А  

тричок, яких забрала смерть.  
Тому, читаючи рядки з віршів 
під час лінійки, я знала, що 

пом’янути померлих – мій 
обов’язок, адже чорна рука 
голоду торкнулася і моїх пред-

 

Військово-патріотичні змагання «Боривітер»  

Основне завдання школи - 
навчити. Але  у XXІ століт-
ті вона є не лише освітнім 
закладом, а ще й осередком 
учнівських ініціатив, спіль-
ного дозвілля та міс-
цем, де ростуть акти-
вні учасники майбут-
нього суспільства. 
Аби удосконалити 
шкільний потенціал, 
розвинути свої вмін-
ня та продемонстру-
вати, що Вороньків 
має активних учнів, 
15 листопада школярі 
разом із Страшним 
М. П. вирушили на 
військово – патріоти-
чні змагання 
“Боривітер”, що від-
бувалися на базі  Борис-
пільського професійно – 
технічного ліцею. Зважаю-
чи на наше сьогоднішнє 
становище у країні, дуже 
важливо бути сильним, умі-
ти швидко діяти в умовах 
агресії з боку інших країн. 
У заході взяли участь учні 
9-11 класів. У нашій коман-
ді було 7 учасників. Серед 
них 3 дівчини та 4 юнаки. 

Таке співвідношення не є 
дивним, адже з кожним ро-
ком до захисту рідної краї-
ни долучається все більше 
жінок. Ми позмагалися з 

представниками інших 
шкіл. Мали такі випробу-
вання: розбір та збір авто-
мата, зарядження його пат-
ронами, метання ножів та 
сокир, залік з фізичної під-
готовки, евакуація потерпі-
лого з приміщення, що па-
лає, перша домедична допо-
мога, тактика ведення бою, 
стрільба з пістолета та 
снайперської зброї. Для ке-

рівника команди М.П. 
Страшного такий захід був 
уперше. Він говорить , що 
ці змагання розвивають мо-
лодь, допомагають порівня-

ти свої результати із 
здобутками інших та 
виховують справжніх 
захисників держави. 
Загалом команда на-
шої школи виступила 
добре, отримала 2 мі-
сце, але ще є чому 
повчитися. Того ж 
дня учні, які не брали 
участь у цьому з’їзді , 
долучилися до акції 
“Посади бузкову 
алею”. Вони висади-
ли молоді саджанці у 
місцевому парку. Це 

демонструє те, що у нашій 
школі дітей розвивають 
всебічно, заохочують до 
різних ініціатив. Саме та-
ким чином можна вирости-
ти громадське суспільство, 
яке здатне рухати свою кра-
їну вперед.        

Мешко Владислава, учени-
ця 11 класу 
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Радіодиктант пишуть ук-
раїнці в різних куточках 
світу. Старшокласники та 

вчителі ОНЗ 
«Вороньківський НВК» 
також щороку долучають-

ся до цієї події. Приємно, 
що в минулому році уче-
ниця нашої школи Хмиз 

Ліза стала переможцем – 
написала радіодиктант без 

жодної помилки. Цьогоріч 

текст мав назву «Від бересту 
– до «цифри», і читав його 
відомий український лінгвіст 

Олександр Авраменко. Уч-
асть у написанні взяли учні 9 
– 11 класів.  

Коритна Анастасія, уче-

ниця 8-Б класу 

стора, щоб він допоміг дітям 

у навчанні. У наш час у День 
української писемності та мо-
ви відбувається радіодиктант 

національної єдності. Цю ак-
ція була започаткована у 2000 
році. Відтоді всі охочі мо-

жуть взяти участь у написан-
ні диктанту та не стільки з’я-
сувати, чи добре знають укра-

їнську мову, як продемон-
струвати єдність з усіма, хто 
любить і шанує рідне слово. 

Це свято щороку відзнача-
ють в Україні 9 листопада. За 
православним календарем,  

це дата  вшанування  пам’яті 
преподобного Нестора-
Літописця, послідовника тво-

рців слов’янської писемності 
Кирила та Мефодія. В цей 
день покладають квіти до па-

м’ятника Нестору-
Літописцю, а в давнину існу-
вала традиція: 9 листопада 

батьки,  відвівши дітей до 
школи, ішли в церкву і стави-
ли свічку перед образом Не-

День української писемності та мови 

Новини профорієнтації 
Нещодавно одинадцятиклас-
ники відвідали дуже цікавий 
заклад - Університет культу-
ри та мистецтв Поплавського. 
Щоб дізнатися про цю цікаву 
подію якнайбільше, я взяла 
інтерв’ю в учениць 11 класу 
Ільченко Анни та Дичок Се-
рафими. 

-Яке враження на тебе, 
Аню, справив університет?  

-КНУКіМ справив дуже гар-
не враження, як на мене. Це 
сучасний та цікавий навчаль-
ний заклад. 

-А які враження у тебе, Се-
рафимо? 

-Університет мене справді 
вразив, сподобалося оформ-
лення кожного факультету, 
аудиторії, де проводять лек-
ції, неймовірні, все зроблено 
на вищому рівні. Сподобало-

ся, як нас зустріли, у нас була 
найкраща кураторка Регіна, 
все було злагоджено, швидко 
й без усяких пригод. 

-Як пройшла профорієнта-
ція? Розкажіть про цікаві 
моменти. 

-Все почалося з реєстрації та 
вручення подарунків. Потім 
для нас була проведена екс-
курсія закладом. Ми завітали 

до таких інститутів, як кіно і 
телебачення, готельно-
ресторанного бізнесу, журна-
лістики та міжнародних від-
носин, івент-менеджменту, 
фешн і шоу-бізнесу. В нас 
виникло багато запитань, 

адже було цікаво, що, де і 
як все відбувається. Кожен 
факультет давав свою бро-
шуру, у якій містився сайт 
університету, соціальні 
мережі, номери телефонів, 
за якими можна звернути-
ся, щоб дізнатися більше. 
Хочемо відзначити, що 
такі інноваційні лаборато-
рії, які знаходяться в уні-
верситеті, ми бачили впер-
ше. Переконані, що навча-
льний процес надає студе-

нтам можливість самореалі-
зуватися на всі 100% , постій-
но розвивати свої таланти. 
Цікавих моментів було бага-
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то. Напевно, багатьом сподо-
бався факультет туризму і 
готельно-ресторанного бізне-
су, а особливо його аудиторії. 
Вони мали вигляд зали ресто-
рану, очі розбігалися від по-
баченого. Хлопець, який про-
водив екскурсію цим факуль-
тетом, сміявся і говорив, що 
кожна аудиторія в універси-
теті така, щоб ми не думали, 
що це просто для виду. 

Після екскурсії та традицій-
ного сніданку нас запросили 
на зустріч із ректором універ-
ситету М.Поплавським. Він 
розповів про організацію нав-
чання та відповів на запитан-
ня щодо вступу. 

-Аню, що найбільше запам’-
яталося у цій поїздці? 

-Абсолютно все: аудиторії, 
факультети, а особливо педа-
гоги. До речі, у КНУКіМ є 
навіть зіркові викладачі, такі 
як Олег Винник, Андрій Іва-
ниш, Ірма Вітовська та багато 
інших. Також у закладі про-
водяться майстер-класи, гос-
тями яких є зірки шоу-
бізнесу. Відомими випускни-
ками багатий цей заклад: Оля 
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Полякова, Дмитро Комаров, 
Ірина Білик, Алан Бадоєв, Ре-
гіна Тодоренко. Також тут є 
студенти, які вже на першому 
курсі стали зірками: Ірина 
Кудашова, Анна Трінчер, Ан-
тон Мурафа, Олександр Пет-
ренко. 

-А що запам’яталося тобі, 
Серафимо? 

-Звісно, зустріч з Михайлом 
Поплавським. Він був щирим 
до нас, у нього гарне почуття 
гумору, і він може все зрозу-
міло піднести абітурієнтам. 
Здавалося, наче, ми знайомі 
не перший рік. 

--Які професії можна обра-
ти в університеті?  

(А) -У КНУКіМ є дуже багато 
ціквих професій: актор театру 
та кіно, журналіст, режисер, 
оператор кіно і телебачення, 
дизайнер, диктор, телеведу-
чий, артист-вокаліст естрад-
ного співу, артист балету, 
івент-менеджер та багато-
багато інших.  

(С) -Кожному якась професія 
припала до душі. Я звернула 
увагу на факультет івент-

менеджменту та індустрії до-
звілля. Це саме те, з чим я 
хочу пов’язати своє життя. 
До того ж, ці сфери є дуже 
популярними. 

-Чи будете робити спробу 
вступу в КНУКіМ? 

- Ми дуже хочемо навчатися 
в цьому університеті, докла-
демо для цього всі свої сили 
та влітку обов'язково завітає-
мо туди ще раз, щоб надати 
документи для вступу. 

Василець Олександра, уче-
ниця 11 класу  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Вчитель року» 

Щорічний конкурс майстер-
ності педагогів – одна із яск-
равих подій в освіті. Його 
проведення  допомагає краще 
зрозуміти значення професії 
вчителя в житті, скомпонува-
ти знання учнів та педагога. 
Цього року конкурс проходив 
у нашій школі серед учителів 
історії. З’їхалися педагоги з 
різних шкіл Київщини. Кон-
курс розпочався з тестування. 
До складу журі увійшли ме-
тодисти, переможці минулих 
конкурсів “Вчитель року”. 
Наступне випробування – 
проведення уроків. Саме в 
цій категорії брали участь 
учні. Всі намагалися відпові-
дати, спілкуватися з учите-

лем, поводили себе спокійно. 
Педагоги показали свої осо-
бисті методи, які дали змогу 
зацікавити дітей  уроком. 
Члени журі визначили майс-
терність учителів, їхні воло-
діння технікою. За рішенням 
журі, перемогла Угро Лідія 
Миколаївна, учитель Іванків-
ської ЗОШ. Учасників приві-
тав директор школи Марчен-
ко С.В. Переможцю бажаємо 
успіхів у другому обласному 
етапі. 

Кобзар Аліна учениця 8-А 
класу 


