
Цими днями луцька листоноша 
Тетяна Петрова отримала нагороду 
від Президента України. За значний 
особистий внесок у розвиток по-
штового зв’язку, високий професіо-
налізм, багаторічну сумлінну працю 
та з нагоди Всесвітнього дня пошти 
їй вручили орден «За заслуги» II 
ступеня. Поштарка розповіла «Відо-
мостям» про своє життя та цікаві 
будні її нелегкої роботи.

Тетяна Петрова прийшла працю-
вати на пошту 26 років тому і з того 
часу незмінно приносить у домівки 
лучан довгождані листи, газети й 
журнали. 

— Родом я з села Білосток Луць-
кого району, — розповідає Тетяна 
Михайлівна. — Одразу після закін-
чення середньої школи пішла пра-
цювати у «Житлобуд-1», де на той 

час трудилися мої сестри. Потому, 
теж слідом за старшими сестричка-
ми, прийшла на пошту. Одразу було 
дуже важко. На той час газет випи-
сували чимало, тож, бувало, при-
йду додому, ляжу спати, а вони мені 
сняться. 

Попри це, робота листоноші 
пані Тетяні подобалася, неймовір-
но тішив хороший колектив, що 
люб’язно прийняв новачка, подоба-
лися люди на дільницях, які завжди 
йшли на допомогу молодій пошта-
рці. Крім того, на той час працівни-
ків пошти забезпечували житлом, 
тож і нашій героїні дали квартиру. 
А це вже, як-не-як, непоганий старт 
для молодої людини.

Листоноша пригадує, що в ті 
часи люди виписували багато газет, 
та й листувалися досить активно. 
А як перед святами всі вітали один 
одного листівками! Нині ж значно 
зросло різноманіття поштових по-
слуг, важливо нічого не переплута-
ти. 

— Надсилають дуже багато ре-
комендованих листів, активно ве-
дуть ділову переписку, — оповідає 
пані Тетяна. — Буває, за день лише 
на своїй дільниці по 150 таких листів 
розношу. Іноді й вітальні листівки 
трапляються, а є люди, які перепису-
ються з рідними та постійно чекають 
на звісточку від них. Газети, щоправ-
да, передплачують трохи менше, але 
той, хто читав, і нині читає.

Сама ж поштарка листів уже не 
пише. Каже, немає кому, бо всі рідні 
живуть поблизу. А от газет виписує 
чимало: і волинські, і різні порадни-
ки про здоровий спосіб життя та на 
медичну тематику.

Робочий день листоноші розпо-
чинається о восьмій ранку. Буває, за 
день потрібно рознести близько 300 
газет, а ще ж листи та журнали.

Уже 20 років Тетяна Петрова об-
слуговує центральні вулиці міста. 
За день іноді й по 20 кілометрів до-
водиться долати. І це ще не врахову-
ючи того, що по поверхах потрібно 
побігати. Сміється: поштаря ноги 
годують.

— Люди в мене на дільниці всі 
дуже хороші. Тут мешкає багато 
професорів та інших видатних лю-
дей. Усі вони інтелігентні, поважні, 
зажди раді побалакати зі мною, по-
радити щось, допомогти. Я й сама 
стараюся з кожним хоч про щось по-
говорити, особливо з пенсіонерами, 
адже вони так потребують доброго 
слова. 

Тетяна Михайлівна у вільний від 
роботи час не відлежується на дива-
ні, а чимчикує в рідне село поратися 
на городі.

— У Білостоці мешкають моя 
83-річна мама і старші сестри, тож 
постійно їх навідую. Крім того, гос-
подарюю там на полі. А уже взимку, 
коли менше роботи, займаюсь зі сво-
їми внучками. Мій син подарував 
мені двох хороших дівчаток: одна 
уже в сьомий клас ходить, а молодша 
лише цьогоріч пішла до школи. 

Нещодавня нагорода для листо-
ноші стала приємною несподіван-
кою. 

— Щиро дякую усьому керівни-
цтву за довіру до мене. А особливо 
вдячна начальнику доставки Галині 
Войцехівській. Вона для нас — нена-
че рідна мама. 
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У Луцьку змагались 150 малих і дорослих 
каратистів

Правоохоронці у 
Луцьку викрили 
нарколабораторію

Орден «За заслуги» для листоноші Тетяни 
Петрової став приємною несподіванкою

У суботу, 13 жовтня, пройшов 
чемпіонат Волинської області 

з кіокушинкайкан карате серед ді-
тей, юнаків і дорослих. Змагання 
відбувалися на базі гімназії №18 
міста Луцька. У них брали участь 
і п’ятирічні малюки, які ще хо-
дять у дошкільні заклади, і дорослі 
спортсмени. Всього взяло участь 
у чемпіонаті області близько 150 
осіб.

На початку змагань трьом 
спортсменам — Марії Приходько, 
Ользі Лещук і Василю Шевчуку, 
які ще влітку на всеукраїнських 
навчально-тренувальних зборах 
здали кваліфікаційний екзамен на 
1 дан, вручили сертифікати і чорні 
пояси. А зробив це почесний гість 
чемпіонату — технічний директор 
Європейської організації кіоку-
шинкайкан карате Йозеф Борза (6 
дан, Угорщина). 

Після змагань гість із Угор-
щини також зауважив, що турнір 
пройшов на високому рівні. Пере-
можці та призери були нагородже-
ні кубками, медалями та диплома-
ми.

Організатор змагань — Укра-
їнська федерація «Кіокушинкай-
кан Карате», зокрема її обласний 
осередок, і голова правління фе-
дерації Дмитро Волинець (Бранч 
Чіф).

Правоохоронці викрили у 
місті Луцьку підпільну лабо-

раторію, де протягом року виго-
товляли синтетичний наркотик 
— амфетамін. Четверо сприт-
ників, найстаршому з яких — 26 
років, а наймолодшому — 20, на 
професійній основі заробляли 
гроші, займаючись протиправ-
ною діяльністю. 

«У приватних складських 
приміщеннях на території заводу 
«Металіст» в облцентрі четверо 
молодиків виготовляли амфета-
мін, — розповів начальник слід-
чого управління УМВС України 
у Волинській області полковник 
міліції Михайло Руденко. — 
«Працювали» хлопці близько 
року, добре маскувалися, проду-
мували кожний свій крок. Збут 
наркоречовини здійснювали за 
межами Волині, тому в поле зору 
правоохоронців не потрапляли. 
Рецепт синтетичної наркотичної 
речовини, зі слів самих підозрю-
ваних, вони взяли з Інтернету».

Під час затримання зло-
вмисників правоохоронці вилу-
чили близько 150 грамів готової 
продукції та більше сотні літрів 
складових елементів. За цінами 
«чорного» ринку грам якісного 
амфетаміну вартує 50-100 дола-
рів. Нині порушена кримінальна 
справа, всі четверо «хіміків» за-
тримані.

Лучанка знайшла гриб 
вагою 1,5 кілограма
Цьогорічна осінь потішила грибників бага-
тим «урожаєм». А лучанці Ользі Узик узагалі 
пощастило по-особливому — жінка знайшла 
білий гриб вагою майже 1,5 кілограма, інформує 
ВОДТРК. Майже щоранку пані Ольга буває на 
своєму дачному масиві у селі Веснянка Ківер-
цівського району. Проте, за словами жінки, така 
цікава знахідка трапилася вперше. Що робити 
з грибом-рекордсменом, дачниця ще не ви-
рішила.

Волинь одною з перших 
областей позбулася 
непридатних отрутохімікатів
На Волині закінчено роботи з вивезення тари, в якій 
зберігалися непридатні хімічні засоби захисту рослин. 
Хімікалії загальною вагою 11,1 т зберігалися на складах у 
Камінь-Каширському, Рожищенському та Ковельському 
районах. Вантаж ізраїльська фірма «С. І. Груп Консорт 
ЛТД» транспортує за межі держави для утилізації. На 
роботи витрачено 299 тисяч гривень із обласного фонду 
охорони навколишнього природного середовища.
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Дедалі більше школярів, які мають 
намір вступити до хорошого на-
вчального закладу, починають 
активно займатись із репетиторами 
вже з осені. «Без репетитора дер-
жавної форми навчання не бачити 
як власних вух», — часто говорять 
старшокласники. То невже освіта 
скотилася до такого рівня, що до-
статньої кількості знань на уроках 
не отримаєш?

Це припущення підтверджує 
ситуація у Вінниці. Тамтешня місь-
крада проголосувала за створення у 
школах комунального центру поза-
шкільної освіти під назвою «Школа 
успіху». Фактично узаконили репе-
титорство. В місті вже й вартість та-
ких послуг визначили — 50 гривень 
за годину. Хоча вчитель отримає 
лише половину з цієї суми, та все 
одно бачить у цьому вигоду. Варто 
зазначити, що для того, аби репе-
титорство не впливало на оцінки 
учнів під час звичайних занять, діти 
не будуть займатися у вчителя, який 
викладає в них, запевняють чинов-
ники. 

Та хіба ж після цього педагог 
буде зацікавлений на всі 100% ви-
кладатися на уроці? Адже що більше 
дітей щось не розумітиме, то більше 
буде клієнтів у «Школи успіху», а 
отже, вищими будуть заробітки. 

Тож, виходить, в Україні по-
троху намагаються зняти з учителя 
будь-яку відповідальність за рівень 
знань учня. А от у Фінляндії зовсім 
навпаки. У тамтешніх школах уста-
новлено, що у поганих оцінках учня 
винен педагог, який не зміг доступно 
викласти предмет. Як розповіла нам 
одна знайома, у школах регулярно 
проводять зрізи знань, після яких 
учителі в позаурочний час абсолют-
но безкоштовно займаються з двієч-
никами. 

«Відомості» вирішили дослідити, 
скільки коштуватимуть додаткові 
заняття з волинськими освітянами 
та скільки вкладають у репетитор-
ство батьки майбутніх студентів. 

Перечитавши купу оголошень і 
розпитавши знайомих, ми з’ясували, 
що традиційно за підготовку до зо-
внішнього незалежного оцінювання 
просять від 50 до 100 гривень, за-
лежно від рівня викладача та його 
популярності. Майбутніх студентів 
найбільше цікавить фізика та мате-
матика, українська й іноземна мова, 
література. 

— Я планую вступати на жур-
налістику, можливо, ще кудись, 
тож уже розпочала додатково ви-
вчати предмети, з яких проходити-
му тестування, — розповідає оди-

надцятикласниця Ірина. — Двічі на 
тиждень ходжу на годинні заняття 
з української мови та літератури, 
англійської, історії. Ці предмети зі 
мною підтягують викладачі з ви-
щих навчальних закладів. Вартість 
чимала — 100 гривень за годину. 
Та я неймовірно рада, що зверну-
лася до репетиторів: вони дуже до-
бре викладають, я нарешті почала 
розуміти теми, які в школі мені не 
давалися! Крім цього, вивчаю ще й 
математику, щоправда, зі шкільною 
вчителькою, плачу по 50 гривень за 
годинний урок, але вона теж дуже 
зрозуміло все пояснює. 

Отже, школярка студіює чотири 
предмети, по дві години в тиждень 
кожен. Спробуємо підрахувати, 
скільки ж приблизно Ірині батьки 

витрачають на репетиторів у місяць. 
У результаті кількох нехитрих опе-
рацій маємо орієнтовну суму — 2800 
гривень. Нічогенько, правда ж?! 

Зазвичай репетиторів наймають 
далеко не для відсталих учнів. А ми 
задля експерименту вирішили шука-
ти вчителя з фізики та математики, 
здатного підтягнути одинадцяти-
класника-трієчника. Натрапили на 
викладача з ВНЗ, який свої послуги 
цінить у 50 гривень за годину.

— Так я брав минулого року і 
стільки ж прошу й нині, хоча деякі 
мої колеги вже беруть і більше, — 
розповідає репетитор. — Кажете, 
ваш хлопець вчиться на трійки?! 
Нічого, підтягнемо, торік я взагалі 
вчив юнака, який нічого не розумів 
у фізиці, бо в нього цей предмет чо-
мусь викладав учитель трудового 
навчання. Після мого репетиторства 
хлопець здав ЗНО на 170 балів. 

— Скільки часу ви б порекомен-
дували займатися, щоб вийти на хо-
роший рівень? — запитуємо ми.

— На мою думку, займатися 
лише одну годину — неефективно: 
цього часу недостатньо, аби розпо-
вісти все, що потрібно, та повправ-
лятися, — ділиться вчитель. — Урок 
у мене зазвичай триває дві години. 
Близько 40 хвилин витрачаю на те-
орію, оскільки доводиться повторю-
вати мало не всю шкільну програму, 
в інший час розв’язуємо задачки. 
Займаємося раз у тиждень. Отже, 
якщо розпочати в жовтні, то до вес-
ни можна визубрити предмет від ме-
ханіки до ядерної фізики.

Отож, як бачимо, репетитори 
без вагань беруться й за зовсім без-
надійних учнів. Припускаємо, що 
навіть підтягують їхні знання на 
досить пристойний рівень, щоправ-
да, таке задоволення добряче б’є по 
батьківському гаманцю.

Ольга УРИНА

Події

Батьки старшокласників витрачають 
на репетиторство шалені кошти


