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Цьогоріч уперше за шкільну парту 
сяде близько 13 тисяч маленьких 
волинян. У деяких школах уже роз-
почався набір у перші класи. Для 
багатьох батьків віддати дитину 
до школи — це справжнісінький 
головний біль. Адже і навчальний 
заклад хочеться вибрати якнайліп-
ший, та й з учителем не прогадати. 
Крім того, деякі налякані страшен-
ними поборами, а інші — історіями 
про співбесіди та неймовірно важкі 
тести, якими мучать майбутніх 
першокласників. Як же насправді 
приймають дітвору до першого 
класу, з’ясовували «Відомості».

Для початку вирішили дізнатись, 
які правила прийому в навчальні за-
клади.

— Відповідно до наказу Мініс-
терства освіти «Про прийом дітей до 
1 класу загальноосвітніх навчальних 
закладів», до перших класів шкіл, 
окрім спеціалізованих, набір про-
водиться на безконкурсній основі, 
здебільшого відповідно до терито-
рії обслуговування, — розповідає 
заступник начальника обласного 
управління освіти та науки Юліан 
Таранчук. — Батьки повинні прине-
сти заяву на ім’я директора, копію 
свідоцтва про народження та медич-
ну картку. Не допускається збиран-
ня додаткових даних про дітей та їх-
ніх батьків, зокрема довідок із місця 
роботи, про зарплату, а також будь-
яких даних про розвиток дитини 
та її готовність до школи. Тож, аби 
потрапити до звичайної школи, ді-
тлахам не потрібно проходити жод-
них співбесід, а тим паче виконувати 
якісь завдання. 

Як з’ясувалось, у більшості зви-
чайних шкіл Луцька співбесід із 
майбутніми першачками не прово-
дять. Зауважимо, молодша школа 
гімназій, ліцеїв, колегіумів теж нале-
жить до цієї категорії. Утім, із розпо-
відей батьків, у деяких гімназіях усе 
ж проводять коротенькі співбесіди з 
майбутніми учнями. Проте зазнача-
ють, що їх результати не мають жод-
ного впливу на те, візьмуть дитину 
до школи чи ні.

«Відомості» вирішили завітати в 
одну з найрейтинговіших шкіл об-
ласті — у Луцьку гімназію №21. Її ди-
ректор Олег Ковальчук повідав, що у 
навчальний заклад у першу чергу бе-
руть дітей із мікрорайону, закріпле-
ного за школою. А якщо лишаються 
місця, то добирають охочих учитись 
із інших районів міста, традиційно 
таких 20-30%. Малюків до лав шко-
лярів зараховують без конкурсу. 

— Ми вже кілька років вивчає-
мо заздалегідь, чи збираються бать-
ки з нашого мікрорайону віддавати 
своїх дітей у нашу школу, — розпо-
відає заступник директора Валенти-
на Кость. — Так, учителі, які мають 
набирати перші класи, здійснюють 
обхід по квартирах, аби перепитати 
батьків. Ми це робимо, щоб знати, 
яка приблизно кількість дітей при-
йде з нашого мікрорайону та скільки 
ми зможемо прийняти з інших. Звіс-

но, це не спрацьовує на сто відсотків, 
але приблизну картину маємо.

Так, щороку тут набирають 
чотири-п’ять класів першачків. 

Дещо інші правила прийому в 
спеціалізовані школи. В обласному 
центрі таких лише дві — №1 та №5. 
Це навчальні заклади з поглибленим 
вивченням іноземної мови. За сло-
вами Юліана Таранчука, такі школи 
мають право проводити співбесіди, 
які включають виконання низки 
завдань для перевірки загального 
розвитку дитини. Співбесіда триває 
не більше 30 хвилин, а комісія, яка 
оцінює дітей, повинна складатися 
щонайбільше з трьох осіб.

— Ми набираємо дітей у школу 
відповідно до результатів співбесі-
ди, — розповідає директор Луцької 
спеціалізованої школи №1 Андрій 
Киця. — Заяви приймаємо з серед-
ини січня до 1 травня. Щоправда, 
часто батьки думають, що коли вони 
принесли заяву, то це означає, що 
дитина вже навчатиметься в школі. 
Це помилково, адже в заяві пишеть-
ся: «Прошу допустити дитину до 
участі у співбесіді».

Щороку виявляється близько 
200 охочих віддати своїх дітей у цей 
навчальний заклад. Уже зараз заяви 
сюди написало майже 70 батьків. 
Школа ж може вмістити лише 90 
першокласників, тобто три класи. 
Кращих визначить комісія, яка про-
водитиме співбесіду, а це заступник 
директора, вчитель початкових кла-
сів і психолог.

— Нас цікавить не те, чи вміє ди-
тина читати, чи знає іноземну, а її за-
гальний розвиток: мислення, увага, 
пам’ять, — каже директор.

Психолог Інна Федорчук роз-
повіла, що перевіряють загальну 
обізнаність дитини: вона має зна-
ти своє прізвище, ім’я, по батькові, 
адресу. Цікавляться й тим, чи орі-
єнтується дитина в місяцях, чи знає 
пори року. 

— Наступний аспект — це фоне-

матичний слух, тобто розрізняння 
фонем. Дитина не повинна мати вад 
мовлення. Далі перевіряємо пам’ять, 
особливий акцент робимо саме на 
слухову — це пов’язано з погли-
бленим вивченням іноземної мови. 
Майбутній школяр має запам’ятати 
десять слів, що не пов’язані за зміс-
том, хоча якщо запам’ятає сім — це 
вже дуже хороший результат. Також 
перевіряється зорова пам’ять, логі-
ка, увага. Все це триває близько 20 
хвилин. Максимально можна набра-
ти 40 балів.

Психолог зазначає, що нині осно-
вна маса батьків неналежно готує ді-
тей до школи. 

— Багато діток не знає навіть 
українських народних казок, ви-
являється, батьки їм не читають на 
ніч, не розповідають загальновідомі 
речі, — каже пані Інна. — Тому хо-
тілося би, щоб батьки більше уваги 
приділяли своїм дітям. Є такі, яких 
готують у маленьких школах, і бать-
ки вважають, що цього достатньо. 
Втім, це ніколи не замінить живо-
го спілкування з мамою і татом. У 
сім’ях відсутнє спілкування з ді-
тьми, а якщо є якихось п’ять-десять 
хвилин на день, то це дуже добре. 

За словами психолога, дітвору 
необхідно морально готувати до 
того, що вона змінить садочок на 
школу. При цьому ніколи не можна 
залякувати малечу, говорячи: ось 
підеш до школи, то там тобі вчитель-
ка покаже! Навпаки, дітям потрібно 
повторювати, що в школі вони бу-
дуть успішними. Також у малечі не-
обхідно виховувати самостійність: 
першокласник має уміти самотужки 
одягатися, взуватися, зав’язувати 
шнурівки.

— В дитини не потрібно питати, 
яку оцінку вона отримала в школі, а 
перш за все цікавитись, як пройшов 
день, що нового вона дізналася, з 
ким потоваришувала, — наголошує 
психолог. 

Ольга УРИНА
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74% українців підтримує заборону куріння у барах

«Кубок Любарта» КВН поїхав 
на Буковину

Співакові Мареничу Клімчук 
обіцяє квартиру

На Волині комп’ютеризують 
усі сільські школи

84% українців підтримує при-
йняття закону, який за-

боронятиме курити у більшості 
громадських приміщень, включно 
з усіма робочими місцями, житло-
вими будинками, офісами. Такий 
висновок міститься в дослідженні, 
яке провів Київський міжнародний 
інститут соціології на замовлення 
організації Quirk Global Strategies. 
Законодавство про повну заборону 
куріння в ресторанах і кафе підтри-
мує 77% населення, у барах — 74% 
опитаних.

Загалом 91% українців визнає 
пасивне куріння шкідливим для 

здоров’я: 35% громадян «дуже не 
подобається», коли їх «обкурюють», 
31% це «доволі неприємно», 16% 
— «лише трохи», 17% — «зовсім не 
турбує». 83% українців вважає, що 
права клієнтів і працівників дихати 
повітрям без диму, зокрема в ресто-
ранах, барах і кафе, є вищими, ніж 
права курців там палити.

Нагадаємо, антитютюновий за-
конопроект №9474 «Про внесення 
змін до деяких законодавчих актів 
України (щодо вдосконалення окре-
мих положень про обмеження місць 
куріння тютюнових виробів)» був 
зареєстрований у Всесвітній день 

відмови від куріння, 17 листопада 
2011 року. У разі ухвалення зако-
нопроекту всі заклади культури та 
спорту, а також закриті приміщення 
кафе, барів, ресторанів будуть 100% 
вільними від тютюнового диму.

«Прийняття законопроекту при-
зведе до значного зменшення нега-
тивного впливу тютюнового диму на 
людей, — переконана голова Коміте-
ту Верховної Ради з питань охорони 
здоров’я Тетяна Бахтеєва. — Водно-
час основна відповідальність буде 
покладена на власників закладів, що 
сприятиме практичному виконанню 
вимог законодавства».

До кінця березня відомий во-
линський співак Валерій Ма-

ренич отримає квартиру. Про 
це повідомив голова ОДА Борис 
Клімчук.

— Йому повинні знайти одно-
кімнатну квартиру. Так трапилося 
в житті цієї творчої людини. Я ро-
зумію, що він не на черзі. Поставте 
його на чергу. Кінчайте ці відпис-
ки, переписки, — звернувся Борис 
Петрович до служб, які безпосе-
редньо мають стосунок до видачі 
квартир.

Згадав губернатор і про квар-
тири, які напередодні Нового року 
«роздавала» обласна рада. За сло-
вами голови Волиньради Воло-
димира Войтовича, вони будуть 
не скоро — років через два, хоча 
«поділили» їх уже. Нагадаємо, що 
квартирне питання працівників 
обласної ради як нинішнього, так 

і попереднього скликання ініцію-
вав депутат Анатолій Грицюк. Він і 
себе вніс у список претендентів на 
помешкання.

Ірина КОСТЮК

Минулого року на Волині від-
крито та відновлено роботу 

чотирьох дошкільних навчальних 
закладів, створено два нових НВК 
«Загальноосвітня школа — дитя-
чий садок», введено в дію після 
реконструкції та капітального 
ремонту приміщення шести дит-
садочків. Розгорнуто діяльність 
20 додаткових груп, що дало змо-
гу створити п’ятсот додаткових 
місць. Про це йшлося на засіданні 
колегії управління освіти і науки 
облдержадміністрації.

У рамках комплексної про-
грами забезпечення навчальних 
закладів сучасними технічними 
засобами навчання на 2004-2011 

роки обладнано 81 кабінет, із яких 
32 — профілю інформатизації, 
14 — фізики, 19 — математики, 
7 — біології, 8 — хімії, один кабі-
нет географії. У школах області в 
навчальних кабінетах розміщено 
понад шість тисяч персональних 
комп’ютерів. Рівень активного ко-
ристувача освоїли 37,8% учителів. 

«Активізуємо роботу з 
комп’ютеризації сільських шкіл. 
Для підвищення кваліфікації вчи-
телів організуємо навчання. Для 
цього є необхідні ресурси та мож-
ливості. Вкладаємо кошти у дітей, 
адже це найнадійніший спосіб ін-
вестування», — наголосив голова 
ОДА Борис Клімчук.

Жертв морозу на Волині 
меншає
Протягом минулого тижня на Волині трапило-
ся 30 пожеж, у яких загинуло двоє людей. 110 
громадян звернулося до лікарів із обморожен-
нями, один чоловік замерз. Трагедія трапилася 
в Любомлі. Про це повідомив начальник облас-
ного управління МНС Володимир Грушовінчук.
За його словами, по області продовжують 
працювати пункти обігріву. Загалом за увесь 
морозний період рятувальники обігріли та 
нагодували 5860 осіб.

У Луврі виставлять твори 
українського скульптора 
XVIII ст. Іоана Пінзеля 
У рамках культурної співпраці України та Франції буде 
втілюватись художній проект «Живопис Нормандії», 
який має представити українській публіці твори ви-
датних французьких художників, переважно з музею 
міста Ліль. Свої площі для експозиції з 17 травня 
нададуть музеї Києва, Львова та Донецька. Натомість 
у Луврі буде презентована експозиція творів україн-
ського скульптора епохи бароко Іоана Пінзеля. 

На першу в цьому році гру 
КВН, що відбувалась у Палаці 

учнівської молоді Луцька 11 люто-
го, квитки розкупили ще за тиж-
день. На самій грі деяким глядачам 
навіть не вистачило місця — люди 
сиділи просто на підлозі. Це і не 
дивно, адже цього вечора там ро-
зіграли головний трофей волин-
ського КВН — Кубок Любарта.

За нього змагалися три гран-
ди українського КВН. Це чемпіон 
Вищої української ліги, команда 
«Бомба» з Млинова Рівненської 
області, «Торнадо Люкс» із Бере-
гомета Чернівецької області (віце-
чемпіон Вищої української ліги) та 
Збірна Національного авіаційного 
університету з Києва (чемпіон лат-
війської ліги «Рига», півфіналіст 
Вищої української ліги). 

Веселі та найкмітливіші по-
казували свої таланти у чотирьох 
традиційних конкурсах: «Візит-
ка», «Розминка», «Капітанський» і 
«Музичне домашнє завдання».

Вже у «Візитці» команди дали 
зрозуміти публіці — гра буде ціка-
вою та веселою. Так і виявилось — 
практично не лунало несмішних 
жартів.  

Під час останнього конкурсу 
усім стало зрозуміло, що Кубок 
Любарта поїде на Буковину. Ре-
зультати гри показали: перше міс-
це — у «Торнадо Люкс», друге — у 
«Бомби», а третє — у Збірної НАУ. 

Усі члени журі розхвалили гру, 
робили компліменти гравцям і за-
певняли, що давно так не сміялись. 
Узяв слово і губернатор Волині Бо-
рис Клімчук. Він же і вручив пе-
реможцям головний трофей. Усі 
команди отримали грошову вина-
городу. До слова, призовий фонд 
гри складав дев’ять тисяч гривень.  

Наступна гра, а саме перший 
півфінал Всеукраїнської ліги КВН 
«Волинь», відбудеться 3 березня. 
Місце зустрічі незмінне — Палац 
учнівської молоді Луцька. В цій грі 
зійдуться шість команд.

Як влаштувати дитину в перший 
клас


