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На День матері в Луцьку 
звучатимуть колискові 
11 травня в Луцьку в приміщенні облмуздрамтеатру 
відбудеться мистецьке свято «Мамина колискова». У 
ньому братимуть участь гурти і солісти — виконавці 
колискових пісень, колективи з різних жанрів аматор-
ського мистецтва. Розпочнеться дійство о 13 год. А з 
12 год. на Театральному майдані облцентру почнеться 
флешмоб «Мами Волині за мир в Україні» (з участю 
мам із дітьми) й акція «Уклін матерям Небесної сотні». 
У фойє театру з 12 год. експонуватимуться роботи май-
стрів народного мистецтва «Боже, Україну бережи». 

70 заслужених митців 
Волині отримуватимуть 
іменні стипендії 
В облдержадміністрації персональними іменними 
преміями відзначено 70 діячів мистецтва, культури 
й інформаційної галузі Волині. Протягом року сти-
пендіати щомісяця отримуватимуть 250 гривень. 
Відзначення заслужених митців краю стипендіями 
в області відбувається вже упродовж дванадцяти 
років. 

На державному кордоні вводиться нова 
відмітка щодо відмови у в’їзді в Україну 

У зв’язку з заходами щодо забезпе-
чення національної безпеки та 

задля недопущення в’їзду на тери-
торію України радикально налашто-
ваних осіб, які можуть брати участь 
в акціях антиукраїнської спрямова-
ності, Держприкордонслужба вво-
дить нову відмітку. 

За ініціативи прикордонного ві-
домства до вже встановлених форм 
відміток, що проставляються в до-
кументах, додається позначка «Від-
мовлено у в’їзді в Україну». Вона 
проставлятиметься в паспортних 
або інших документах іноземців чи 

осіб без громадянства, яким було 
відмовлено в перетинанні держав-
ного кордону на в’їзд в Україну в 
порядку, передбаченому чинним за-
конодавством. 

Нововведення дозволить швид-
ше виявляти осіб, яким було від-
мовлено в перетині державного 
кордону, під час їх повторних спроб 
в’їхати в Україну. При цьому рішен-
ня щодо встановлення законних під-
став для перетинання держкордону 
прийматиметься з урахуванням об-
ставин попереднього непропуску на 
територію нашої держави. 

Еменесники допомагають учителям 
проводити уроки захисту Вітчизни 

Патріотичний дух 
прикордонників 
зміцнюють 
піснями і танцями 

У Ковелі відбудуться легкоатлетичні 
змагання 

Академічний ансамбль пісні 
й танцю Державної прикор-

донної служби України завершив 
свою першу поїздку в рамках 
туру на підтримку співробітни-
ків Держприкордонслужби, які 
другий місяць поспіль несуть 
службу на державному кордоні 
в умовах загострення військово-
політичної обстановки. 

Першими артисти відомства 
відвідали прикордонників Пів-
нічного регіонального управлін-
ня, зокрема відділи «Вороб’ївка» 
та «Гірськ» Чернігівського при-
кордонного загону. Українські 
пісні й танці сприяли зміцненню 
патріотичного духу охоронців 
рубежу, підняли їм настрій, до-
дали сил і впевненості. Особли-
во тепло глядачі зустрічали за-
служену артистку України Олену 
Лукашову, яка виконувала укра-
їнські народні пісні, хореогра-
фічні номери у виконанні балету 
ансамблю — лауреата Всеукраїн-
ського конкурсу ім. П. Вірсько-
го. Взагалі жоден із учасників 
концерту не залишив сцену без 
бурхливих оплесків. 

Нині Академічний ансамбль 
пісні й танцю Держприкордон-
служби продовжує свій тур і ви-
рушає підтримати військовиків, 
які несуть службу в підрозділах 
на південній і східній ділянках 
кордону. 

Волинські 
велосипедисти 
повернулися 
зі змагань 
із низкою нагород 

Раїса Аврамівна проводить відкритий урок в 11-му класі

Нещодавно у Львові на ве-
лотреку навчально-спор-

тивної бази літніх видів спорту 
відбувся чемпіонат України з 
багатоденних трекових велопе-
регонів. Вдало виступили на цих 
змаганнях спортсмени луцького 
велоклубу «Темп», члени збірної 
команди України, які представ-
ляли Волинь. 

У спринтерському омніумі 
серед чоловіків і жінок не було 
рівних луцьким майстрам спор-
ту міжнародного класу Олені 
Цьось та Андрію Сачу, які за 
сумою восьми етапів стали абсо-
лютними чемпіонами. 

Майстер спорту України 
міжнародного класу Марта Те-
рещук виборола «бронзу» в ба-
гатоденній груповій гонці серед 
жінок, а майстер спорту України 
Діна Гордіюк показала восьмий 
результат. Також у спринтер-
ському омніумі серед жінок Діна 
Гордіюк була шостою, а Марта 
Терещук — сьомою. 

Кандидат у майстри спорту 
України Владислав Наумчук став 
срібним призером у спринтер-
ському омніумі на треку серед 
юнаків. 

Кандидат у майстри спорту 
України Дарина Мартинюк тріш-
ки не дотягнула до п’єдесталу — 
посіла четверте місце в сприн-
терському омніумі серед дівчат 
за сумою восьми етапів. У цій же 
дисципліні кандидат у майстри 
спорту Анастасія Стирко стала 
п’ятою, а Олександра Логвинюк 
і Юлія Дорошенко — відповідно 
сьомою та дев’ятою. 

Своїми успішними заїздами 
спортсмени луцького «Темпу» 
завдячують заслуженому трене-
ру України Віктору Ковальову, 
тренерам Дмитру Ковальову та 
Валентині Матвійчук-Жолнач. 

9 травня у Ковелі пройде ІХ Між-
народний легкоатлетичний 

пробіг вулицями міста з нагоди 
Дня Перемоги. Змагання відбу-
дуться під гаслом: «Бігаємо та жи-
вемо для перемоги над собою!». 

Незмінним ініціатором та ор-
ганізатором змагань є ГО «Спор-
тивний клуб «Ковель». 

Учасниками пробігу можуть 
стати досвідчені спортсмени, лю-
бителі бігу, діти, люди з обмежени-
ми фізичними можливостями. 

Бігуни долатимуть різні дис-
танції. Так, діти з обмеженими фі-

зичними можливостями — 200 м, 
хлопчики та дівчатка з 2007 р. н. 
і менші — 300 м; 2005–2006 рр. н. 
— 500 м; із 1997 по 2004 рр. н 
— 800 м; юнаки та юнки 2000–
1997 р. н. — 1600 м; чоловіки та 
жінки від 19 років — півмарафон 
(21,0975 км) і 8-кілометровий «біг 
по шосе». 

Метою змагань є популяриза-
ція масових вуличних пробігів і 
занять із легкої атлетики, пропа-
ганда здорового способу життя, 
втілення концепції Олімпійської 
хартії. 

Як показали останні події в державі, 
виховання в молоді патріотизму, 
готовності захищати Батьківщину 
повинно бути одним із пріоритетів. 
Навчити хлопців ходити строєм 
і розбирати автомат, а дівчат — 
бинтувати рани і надавати першу 
допомогу — такі й інші завдання 
ставить предмет «Захист Вітчизни», 
який викладають у старших класах. 
На високому рівні його вивчають у 
Луцькій гімназії № 21 імені Михайла 
Кравчука. Як це відбувається, бачи-
ли «Відомості». 

Ми побували на відкритому 
уроці медицини в 11-му класі, який 
проводила Раїса Аврамівна Шайда 
— педагог із багаторічним досвідом, 
відмінник народної освіти України. 
Епіграфом заняття був основний 
лозунг міжнародного гуманітарного 
права: «Ти зобов’язаний захищати 
свою і поважати чужу гідність». За-
галом дисципліна «Захист Вітчиз-
ни», в рамках якої школярі вивчають 
військову справу та медицину, ве-
лику увагу приділяє саме правилам 
міжнародного гуманітарного права 
(МГП). За словами Раїси Аврамів-
ни, дуже цікавим було домашнє за-
вдання, коли учні писали міні-тво-
ри, оповіді, есе на тему «Якби ми 
всі дотримувалися правил МГП». А 
в період, коли відбувалися події на 
Майдані, педагог починала уроки з 
молитви. 

Цього ж разу домашнім завдан-
ням було змоделювати надзвичайну 
ситуацію та показати її вирішен-
ня. Учні працювали у групах. Пер-
ша придумала випадок катання на 
льоду, коли людина падає і травмує 
руку й голову. В цій ситуації потріб-
но було не тільки правильно підняти 
потерпілого, а й перев’язати руку, на 
чоло накласти пов’язку, потім — на-
поїти трав’яним чаєм. Друга група 
змоделювала стресову ситуацію пе-
ред складанням ЗНО, коли в учени-

ці від хвилювання все падає з рук, 
— їй знадобилася релаксація. Третя 
команда показувала політичне про-
тистояння, коли травмованих необ-
хідно було виносити з поля бою, 
надавати допомогу. Четверта — го-
тувала набір медикаментів, які по-
трібно брати з собою в аптечку. 

На думку Раїси Аврамівни, уро-
ки захисту Вітчизни не просто до-
цільні, а необхідні. 

— Учні мають знати, як надавати 
допомогу в разі порушення критич-
них систем: дихальної, кровоносної, 
нервової, — каже вчителька. — З 
цього предмета немає ні екзаменів, 
ні ЗНО, хоча останні події в державі 
показали, що варто було б їх запро-
вадити. 

Педагог наводить приклади 
необізнаності наших громадян при 
виникненні різного роду надзви-
чайних ситуацій. Приміром, коли 
загорілося шість цистерн із фосфо-
ром у Кам’янці-Бузькій і продукти 
згоряння у вигляді хмари розповсю-
джувалися територіями. 

— Тоді потрібно було зачиняти 
вікна, змочувати содою і витирати 
підвіконня та рами, адже вона ней-
тралізує фосфатну кислоту, — роз-
повідає Раїса Аврамівна. — Або ви-
бух селітри на м’ясокомбінаті. Також 
дітям завжди нагадую про смерч у 
Камені-Каширському — тоді вчи-
тель повів школярів на екскурсію до 
озера Доброго. На щастя, він знав, 
як поводитись у такій ситуації: завів 
дітей у воду, вони стали в коло і три-
малися за руки — таким чином убе-
реглись, а якби сховались у лісі, то 
загинули б. Я колись думала по теле-
баченню зробити передачу і розпові-
сти людям такі прості речі, для того 
щоб вони змогли захиститися самі. 

Оволодіти практичними нави-
чками поведінки у надзвичайних 
ситуаціях учням допомагають еме-

несники та представники Черво-
ного Хреста. Адже, як виявилося, 
цього року на Волині завершується 
реалізація міжнародного проекту 
«Молодь прикордоння — разом за 
безпеку», що співфінансується Єв-
ропейським Союзом за Програмою 
транскордонного співробітництва 
«Польща — Білорусь — Україна». 
У його рамках відбулися тренінги, 
пленери, семінари й навчання у шко-
лах області, зокрема й гімназії № 21. 

— Цей проект проводиться Во-
линською обласною організацією 
Добровільного пожежного товари-
ства, управлінням освіти та науки 
облдержадміністрації, управлінням 
МНС, — розповідає педагог-орга-
нізатор Тетяна Куса. — Залучають 
до проекту молодь Волинської та 
Брестської областей, Люблінського 
та Білостоцького воєводств. Кілька 
разів до школи приїжджали учні-
волонтери з Ківерців, які разом із 
представниками Червоного Хрес-
та й управління МНС показували 
за допомогою комп’ютеризованого 
навчального манекена, як надава-
ти першу медичну допомогу, були 
практичні заняття з пожежною ма-
шиною. У молодших класах про-
йшли цикли бесід-зустрічей, на яких 
демонструвалася робота рятівника. 
Особливо школярам було цікаво, 
коли принесли справжній шолом і 
діти могли його приміряти. Також 
показали пізнавальні відеоматеріа-
ли, наприклад, як за 5 хв. згоряє су-
часна трикімнатна квартира. 

Підсумком цього проекту ста-
не збірник орієнтовних конспектів 
уроків основ здоров’я, сценаріїв 
тематичних заходів і навчальних 
тренінгів під назвою «Навчаємо 
школярів правил безпеки». Стати 
упорядником цього видання дору-
чили Тетяні Кусі. 

Людмила ШИШКО 


