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Iгор ПАЛИЦЯ  

НОВІ МЕБЛІ ДЛЯ ОСОБЛИВИХ ДІТОК

ЛЯЛЬКА, В ЯКУ ВКЛАДЕНО ШМАТОЧОК ДУШІ СИЛА МИСТЕЦТВА

В Арт-галереї Фонду Ігоря 
Палиці «Тільки разом» триває 
серія безплатних майстер-
класів від волинських майстрів 
народного мистецтва. У 
рамках виставки «Перевесло. 
Народне мистецтво в часі 
й просторі» митці навчали 
плести з соломи, рогози, лози, 
виготовляти глиняні вироби.  
Днями відбувся майстер-клас 
із виготовлення народної 
текстильної ляльки від члена 
Національної спілки майстрів 
народного мистецтва України 
Галини Вахрамєєвої. Участь 
у заході взяли працівники 
та мешканці Луцького 
геріатричного пансіонату. 

Історія народної текстильної 
ляльки сягає давніх-давен. Та тра-
диції її створення і використання 
збереглися й нині відроджуються. 
У кожній родині така лялька була 
символом мудрості, берегинею 
роду. Коли дитина народжувалася, 
мама замотувала у тканину шмато-
чок хліба. Така «кукла», як її нази-
вали, виконувала роль пустушки. 
Старшим діткам робили ляльки, 
якими вони бавилися. Така лялька 
служила не лише іграшкою, а й ви-
конувала навчальну функцію. Дів-
чатка вчилися на них шити одяг, 
декорувати його. То була своєрідна 
модель для вправляння у жіночому 
ремеслі, адже до 12 років в україн-

мама почала шукати небайдужих 
людей, які допомогли б розв’язати 
проблему.

– Хочу подякувати Ігорю Полі-
щуку, який не лишився осторонь та 
допоміг облаштувати клас новими 
партами. Також дякую Фонду за те, 
що підтримав нас і виділив кошти 
на меблеву стінку, – каже Олена 
Вербицька.

Директор НРЦ Леся Волинець 
зауважила, що тепер умови навчан-
ня у п’ятикласників будуть значно 
кращими.

– Доки ви були на канікулах, 
ваші батьки не відпочивали. Вони 

облаштовували клас для вас, – звер-
нулася до дітей директор. – Вам 
буде комфортно за цими партами. 
Вони одномісні. Ніхто з сусідів не 
заважатиме на уроці. Також ці пар-
ти регулюються відповідно до зрос-
ту, тож служитимуть вам до закін-
чення школи.

Головний менеджер Фонду 
Оксана Демчук подякувала дітям 
за гарний концерт, педагогам – за 
те, що вкладають душу у вихован-
ців, а батькам – за те, що не лиша-
ються байдужими та привертають 
увагу до своїх дітей. Вона зазна-
чила, що Фонд не вперше підтри-

мує НРЦ. За його підтримки діти 
відпочивають у таборі «Артек-
Буковель», беруть участь у програ-
мах з арт-терапії.

– Упродовж трьох років Фонд 
долучався до фінансування обідів 
для особливих дітей. Також була 
низка проектів, пов’язаних із ма-
теріальним забезпеченням закладу. 
Рік тому Фонд облаштував у школі 
сенсорну кімнату, заняття в якій 
ефективно впливають на розвиток 
дітей, – підсумувала Оксана Дем-
чук.

Ірина ЮЗВА,
Луцьк

ській сім’ї дівчина мала вміти тка-
ти, вишивати, шити, прясти. Коли 
дівчинка дорослішала, ляльку ста-
вили на підвіконня. Вважалося, 
що вона виглядає нареченого. Таку 
ляльку робили у віночку. Коли дів-
чина виходила заміж, у новий дім 
брала з собою і ляльку.  

– Текстильна лялька – дуже  
гарний і позитивний вид народно-
го декоративного мистецтва. Коли 
працюєш над її виготовленням, 
ніби повертаєшся у дитинство. 
Така робота приносить моральне 
задоволення. Тому цей вид мисте-
цтва часто використовують в арт-
терапії, – розповідає про улюблену 
справу Галина Вахрамєєва. 

Мисткиня зазначає, що в кожно-
му регіоні текстильна лялька мала 
відмінності. Якщо брати класичну 
ляльку, то вона за конструкцією 

має хрестоподібну будову. Це, по 
суті, стилізований символ людської 
постаті, жінки. Робили її з чистим 
обличчям. Волинська лялька виріз-
нялася позиційним розміщенням 

декору на вбранні. За основу такої 
ляльки брали рослинні матеріали – 
трави, сіно, солому, рогозу.

Практичний психолог Луцько-
го геріатричного пансіонату Лари-

са Кусик каже, що таке заняття не 
лише приємне для душі, а й вико-
нує певні лікувальні функції:

– Наші дівчата дуже активні. 
Ми часто беремо участь у різних 
майстер-класах. Це розряджає об-
становку, піднімає настрій, заспо-
коює. Таке заняття виконує дуже 
багато функцій. Зокрема, покращує 
дрібну моторику, допомагає побо-
роти негативні емоції.

Після того як Галина Вахрамє-
єва розповіла про особливості тек-
стильної ляльки, присутні взялися 
за роботу. Кожен старався вкласти 
позитивні емоції, шматочок своєї 
душі, аби надати виробу тієї світлої 
енергетичної сили, що притаманна 
народній текстильній ляльці.  

Ірина ЮЗВА,
Луцьк

Галина Вахрамєєва розповідає про 
особливості текстильної ляльки

Заняття, що лікує душу Вироби мисткині

Усміхнені й життєрадісні п’ятикласники Луцького навчально-
реабілітаційного центру привітно зустрічають гостей. Школярі 

декламують вірші, співають, танцюють, навіть театралізоване 
дійство про правила дорожнього руху підготували. Усе 
це – з нагоди завершення проекту, що його реалізовували за 
допомогою радника міського голови, депутата Луцької міської 
ради Ігоря Поліщука та Фонду Ігоря Палиці «Тільки разом». 
Загальна сума проекту – 24,5 тис. грн, з яких 13 тис. виділив 
Фонд, решта – кошти з депутатського фонду Ігоря Поліщука.

У НРЦ навчаються діти з особ-
ливими потребами, сироти, на-
півсироти, діти з неповних сімей. 
У 5-Б класі – 13 учнів, двоє з них 
навчаються вдома. Голова батьків-
ського комітету Олена Вербицька 

розповідає, що їхня класна кімна-
та була без належних умов. Батьки 
своїми силами пофарбували клас, 
поклеїли шпалери, замінили гар-
дини. Та придбати нові меблі їм 
було не по кишені. Тоді ініціативна 

Дружна родина п’ятикласників НРЦ За новими партами навчатися комфортно
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ТРЕНЕР – НЕ ЛИШЕ НАСТАВНИК, 
А Й ФІНАНСОВИЙ ДИРЕКТОР ТА МЕНЕДЖЕР

ВОЛИНЬ СПОРТИВНА

Крок за кроком упродовж 
семи років Фонд Ігоря 

Палиці «Тільки разом» 
створює можливості 
для всебічного розвитку 
волинян, розбудовуючи 
спортивну інфраструктуру 
міста й області. Будівництво 
міні-футбольних полів, 
встановлення тенісних столів, 
облаштування майданчиків 
street workout – це все 
робить фізичну культуру 
доступнішою. Засновник 
Фонду Ігор Палиця вкладає 
у спорт великі кошти. Адже, 
на його переконання, це 
інвестиції у майбутнє. 

«Підтримка ігрових видів 
спорту» – проект Фонду, який 
передбачає фінансову допомогу 
на ігрові види спорту – волей-
бол (юнаки, дівчата), баскетбол 
(юнаки), гандбол (юнаки), аби 
ці команди могли брати участь в 
офіційних всеукраїнських та між-
народних змаганнях.

Третій рік поспіль Фонд під-
тримує юних волейболістів. Про 
співпрацю з Фондом, бачення 
проблем та перспектив розвитку 
чоловічого волейболу на Волині 
розповідають президент Федера-
ції волейболу Волині Ігор Олек-
сійович Рясик та старший тренер 
відділення волейболу КДЮСШ 
№1 Ігор Васильович Кравчук.

– Розкажіть, у якому стані 
перебуває волинський волейбол. 
Чи помітні перспективи розвит-
ку цього виду спорту? 

І. Р.: – Волейбол на Волині роз-
вивається. Можливо, не такими 
темпами, як хотілося б, але ми 
працюємо над тим, щоб досягнути 
максимального рівня. Поки йдемо 
впевнено в потрібному напрям-
ку завдяки Фонду Ігоря Палиці 
«Тільки разом», Луцькій міській 
раді, Федерації волейболу Волин-
ської області, КЗ «КДЮСШ №1 
Луцької міської ради», які завжди 
підтримують наші ініціативи.

І. К.: – Волейбол на Волині був, 
є і буде. Зараз ми граємо двома 
віковими категоріями на чемпіо-
наті України «Дитяча ліга». Серед  
ДЮСШ України, які беруть участь 
у змаганнях, поки посідаємо третє 
місце. Це вагомі результати. Діти 
ростуть. У нас є майбутнє. Думаю, 

ще кілька років – і будуть грати в 
команді майстрів. Тож можна смі-
ливо казати: волейбол не стоїть на 
місці. Хоча є й чимало проблем. 
Найбільша з них – відсутність 
місць для тренувань. Наша спор-
тивна школа не має свого спорт-
залу. Це нонсенс. Ми тренуємося 
на базі загальноосвітніх шкіл. 
Відповідно, не можемо прийняти 
офіційні змагання. Постійно гра-
ємо на виїзді. Багато проблем із 
фінансуванням. 

– Ігорю Васильовичу, Ігорю 
Олексійовичу, спортсмени яких 
вікових категорій беруть участь 
у чемпіонаті України з волейболу 
«Дитяча ліга»? Що це дає вашим 
вихованцям?

І. К.: – Участь у чемпіонаті 
беруть діти 2001-2005 років наро-
дження. Ми граємо у двох катего-
ріях: 2003 і 2005 років. Уже відбу-
лося три тури. Ми і з меншими, і зі 
старшим дітьми входимо в трійку 
найкращих команд України. Чет-
вертий тур будемо грати в Жито-
мирі. Для дітей це дуже цікаво. З 
кожною грою вони лише ростуть. 
Моя мета – підготувати дітей, яко-
мога більше навчити, щоб вони 
поїздили, побачили, як відбува-
ються змагання, як тренуються 
інші діти.

І.Р.: – Змагання – це підсумок 
за певний час, своєрідний екзамен 
для дитини. Ігор Васильович гра-
фік своїх вихованців побудував 
таким чином, що вони грають що-
тижня. Зокрема, команда КДЮСШ 

№1 виступає у відкритому чемпіо-
наті міста Луцька (група Б), заяви-
лися на чемпіонат Луцького райо-
ну, дитячу лігу, чемпіонат області, в 
березні заплановано студентський 
турнір. Графік дуже насичений.

– Яка ситуація із розвитком 
дитячого волейболу в районах, 
зокрема у юнаків?

І. К.: – У Ковелі є база для тре-
нувань, тому ковельські тренери 
роблять максимум з того, що від 
них залежить. Молодий гравець 
волейбольного клубу «Олюр-
транс» Богдан Сокол почав тре-
нерську роботу в Маневицькому 
районі. У них вже були виїзди на 
змагання. Ситуація в інших райо-
нах лишає бажати кращого. Ми 
хочемо зрушити це питання з міс-
ця. Можливо, проведемо обласні 
змагання, аби діти грали у волей-
бол не лише на папері.

– Яка перспектива волейбо-
ліста-вихованця ДЮСШ?

І. Р. – Після закінчення школи 
дитина має визначитися: далі гра-
ти у волейбол чи присвятити себе 
іншій справі. Не всі стають про-
фесійними волейболістами. Якщо 
з групи виходить 4-5 людей, які 
продовжують займатися волейбо-
лом – це дуже високий результат. 

І. К.: – Я пояснюю дітям, що 
вони не встануть уранці з ліжка 
відомими. Для досягнення резуль-
тату треба працювати й працю-
вати. Якщо гравець зумів себе за-
рекомендувати, його запрошують 
за кордон. У нас є випускники, 

які грають в Польщі, Італії. Але це 
одиниці. Цього можна досягти ли-
шень через велику працю.

– Тренер має бути не лише 
тренером, а й педагогом і психо-
логом...

І.К.: – ...і мамою й татом. Коли 
їдемо на змагання, я дітям кажу: 
якщо щось станеться, в першу 
чергу маю знати я. Бо батьки дале-
ко й нічим допомогти не зможуть. 
Крім цього, тренер – це і фінан-
совий директор, і менеджер. Ми 
шукаємо кошти де тільки можна. 
Просимо підтримки батьків, допо-
магають департамент сім’ї, молоді, 
спорту та управління освіти Луць-
кої міської ради. Відчуваємо ваго-
му підтримку Фонду Ігоря Палиці 
«Тільки разом», який уже третій 
рік нам допомагає і повністю за-
безпечує фінансування однієї ві-
кової категорії. Хотілося б, щоб і 
відділ з питань фізичної культу-
ри і спорту обласної державної 
адміністрації повернувся до нас 
обличчям, адже вони обіцяють-
обіцяють, а в кінцевому результаті 
ми шукаємо кошти.

– Ігорю Васильовичу, які цілі 
на цей сезон?

І.К.: – Дуже хотілося б стати 
призерами чемпіонату України 
серед дитячих команд. Такого не 
було у Волинській області, напев-
но, більш як 10 років. У дітей го-
рять очі, вони докладуть максимум 
зусиль, аби це все здійснилося.

– Ігорю Олексійовичу, в кінці 
року була звітно-виборча кон-

ференція Федерації волейболу 
Волинської області. Загалом які 
плани на новий період? 

І. Р.: – Будемо розвивати волей-
бол до певного досконалого рівня 
на всіх етапах – від дитячого до до-
рослого. Тому має передувати ви-
будована система розвитку цього 
виду спорту. У нас є багато планів, 
різних заходів. Будемо проводити 
чемпіонат міста чи області серед 
жінок. Ми зробили цікавішим від-
критий чемпіонат Луцька серед 
чоловічих команд. 

– Що для вас означає волей-
бол? Яку роль він зіграв у вашо-
му житті?

І. Р.: – Волейбол – це і є моє 
життя. За моїми плечима дитя-
чий, студентський, професійний 
волейбол. Зараз граю у ветеран-
ській команді. Двічі брав участь в 
чемпіонаті світу, раз – у чемпіонаті 
Європи. Волейбол – це цікава інте-
лектуальна гра, яка потребує пев-
них обдуманих дій та дарує велике 
задоволення. 

І. К.: – Для мене волейбол – це 
все. Навіть не уявляю, що робив би, 
якби не був у цій сфері. Я зав жди 
радо йду на тренування. Сумую 
за дітьми під час канікул. Тренер 
працює, аби його вихованці були 
кращими, досягали певних висот. 
Проте я завжди кажу: не так важ-
ливо, чи станете ви спортсменами, 
головне, аби стали людьми. 

Ірина ЮЗВА,
Луцьк

Ігор Кравчук та Ігор Рясик Команда юних волейболістів

В АРТ-ГАЛЕРЕЇ СТАРТУВАВ СЕЗОН 
ТЕАТРАЛЬНИХ ПОСТАНОВОК

ТЕАТРАЛЬНА ІМПРЕЗА

В Арт-галереї Фонду Ігоря 
Палиці «Тільки разом» 
стартував другий етап 
культурного проекту Lutsk 
Junior Theatrе-2018. 

Відкрив сезон театральних 
постановок колектив «Спінери» 
Княгининівської спеціалізованої 
школи-інтернату І-ІІІ ступенів 
«Центр освіти та соціально-пе-
дагогічної підтримки». Вихо ван ці 
школи-інтернату презентували 
уривок «Сватання на Гончарівці». 
Юні актори Творчої студії Ната-
лії Журавльової до уваги глядачів 
представили виставу-етюд «Ін-
стаграм» за мотивами оповідання 
з книги «Щоденник Ельфа» На-
талки Малетич. Виставу створено 
у форматі інтерактивного театру 
імпровізації, що передбачає ак-
тивне втручання глядачів у розмо-
ву з героями. 

Проект Lutsk Junior Th eatrе-
2018 спрямований на популяри-
зацію театрального мистецтва се-
ред дітей та молоді. Торік участь у 
ньому взяли колективи з Луцька, 
Рівного та Львова. Цьогоріч про-

ект розширює географію.
– Коли ми починали цей про-

ект, хотілося, щоб він працював. 
За підтримки Фонду Ігоря Палиці 
«Тільки разом» програма триває. 
Цьогоріч ми познайомимося з 
новими колективами. Зокрема, в 
березні до Луцька приїде колек-
тив з Авдіївки. Він презентує на-
шим глядачам свою роботу. Також 
ми спільно будемо працювати над 
створенням вистави для їхнього 
мистецького фестивалю в Авдіїв-
ці. Уже відомо, що участь у проекті 
візьмуть колективи з Червоногра-
да та Кропивницького. У грудні 
відбудеться фінальна його части-
на, – поділилася планами куратор 
проекту Наталія Журавльова.

Керівник колективу «Спіне-
ри» Оксана Глушко каже: участь у 
Lutsk Junior Th eatrе-2018 – це на-
самперед чудова нагода поділити-
ся досвідом і побачити, як працю-

«Спінери» переймали досвід сучасної драматургії

ють інші колективи. 
– У нашому театральному 

гуртку – 45 дітей. До Луцька при-
їхали середня і старша групи. Ми 
більше працюємо над постанов-

ками класичних творів. Сьогодні 
хочемо перейняти досвід сучасної 
драматургії. Це для нас нове та ці-
каве, – каже Оксана Глушко.

Фестивальний день юних ак-

торів складається з двох етапів. 
Спершу колективи презентува-
ли себе, по тому була практична 
робота з актором лялькового те-
атру Олексієм Криворучком та 
педагогом-актором аматорсько-
го театру Анастасією Глух. Дітей 
ознайомили з методами роботи 
інтерактивного театру. Після цьо-
го поділили на дві групи, кожна зі 
своїм тренером презентувала не-
величку плейбек-виставу. 

Упродовж двох років двері Арт-
галереї відчинені для всіх охочих 
поринути у дивовижний світ мис-
тецтв. Тут влаштовують виставки 
відомих художників, волинських 
народних митців, популяризують 
театральне мистецтво, проводять 
безплатні майстер-класи, тематич-
ні вечори, семінари та конференції 
на теми освіти й культури.

Ірина ЮЗВА,
Луцьк
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Тільки разом розвиваємо громадиТільки разом розвиваємо громади

«НА МЕЖІ» – соці аль но-інформаційний проект
Інформаційне агентство «Волинські Новини» у партнерстві 
з Волинською обласною організацією політичної партії 
«Українське об’єднання патріотів – УКРОП» реалізовує соціаль-
но-інформаційний проект «НА МЕЖІ». Якщо у вашому селі чи 
місті є школа, дитячий садочок, амбулаторія, ФАП, клуб у неза-
до вільному стані, якщо ви втомилися оббивати пороги органів 
влади, розповідаючи про ці проблеми, якщо ваша громада 
опинилася на межі, зателефонуйте нам:

(066) 342-23-22, (068) 816-90-46.

У СЕЛІ, ДЕ МАЙЖЕ СОТНЯ 
БАГАТОДІТНИХ СІМЕЙ, НЕМАЄ 
ДИТСАДКА, А ШКОЛА – В КЛУБІ 

НА МЕЖІ

Тісні класи, відсутність 
спортзалу, їдальні, 

комп’ютерного класу, 
навчання у три зміни – все 
це про школу в селі Башлики 
Ківерцівського району. 
Тут щороку на 1 вересня 
приходять з надією на зміни і 
батьки, й учні.

Діти ось уже 20 років тимчасо-
во навчаються у будівлі колишньо-
го клубу. Ще за часів Радянського 
Союзу стареньку напівзруйновану 
школу зрівняли із землею. Тоді 
пообіцяли звести нову. Єдине ж 
зрушення в цьому питанні – виго-
товлення проектно-кошторисної 
документації. Однак вартість бу-
дівництва школи, згідно з докумен-
тами, просто вражає – це майже 
100 мільйонів гривень. Зрозуміло, 
що така сума – непосильний тягар 
і для сільського, і для районного, і 
для обласного бюджетів. 

ПАРТИ ВПИРАЮТЬСЯ 
В ДОШКИ 

Приміщення школи-клубу – 
типове для тогочасного стилю архі-
тектури. На перший погляд – пом-
пезне, двоповерхове. Якби його 
використовували за першочерго-
вим призначенням, воно мало б 
усі можливості стати справжнім 
центром культури та аматорсько-
го мистецтва. Натомість давно 
слугує школою.

– Діти у класах мерзнуть, а в 
актовому залі узагалі немає опа-
лення, – розповідає нам бабуся, у 
якої 30 (!) внуків. 

Поряд – її сусідки, які активно 
долучаються до опису бід навчаль-
ного закладу. У одної з них – 21, а в 
іншої – 46 внуків. 

Башлики – село невелике, та 
багатодітне. Усього – 1026 жителів. 
Більша частина населення – діти. 
Тут три сотні дошкільнят, у шко-
лі – 240 учнів. Але, незважаючи на 
таку демографічну ситуацію, дит-
садка в населеному пункті немає 
і ніколи не було. А останні роки 
батьки взагалі непокояться, чи 
буде де здобувати неповну серед-
ню освіту їхнім дітям. У Башли-
ках – школа-дев’ятирічка. Навчан-
ня у 10 та 11 класах продовжують 
у ближній Карпилівці. 

Директор школи села Башли-
ки Людмила Філюк прогнозує, що 
в найближчі роки кількість учнів 
збільшуватиметься. 

– Буде майже 350 дітей, – каже 
Людмила Василівна. – А в нас уже 
немає де посадити учнів у класах. 
Парти – під самою дошкою. Цього 
року ми прийматимемо 35 першач-
ків, а вже у 2019 році їх буде 42. 

Опалення у школі-клубі – піч-
не. Під сходами, які ведуть на дру-
гий поверх, – акуратно складені 
торфобрикет та дрова. Старезні 
грубки тепло тримають недовго. У 
деяких класах відчувається специ-
фічний запах від їх нагрівання. 

Тато Володимир Гламазда за-
уважує, що подекуди в класах 
дихати практично нічим, школя-
рі часто хворіють. Найбільше до-
шкуляє кашель. 

ДІТИ ХОЧУТЬ 
СПОРТЗАЛ ТА 
ЇДАЛЬНЮ

Діти ж в один голос кажуть: 
мріють про кабінет інформатики 
та спортивний зал. 

– Найгірше те, що уроки фізич-
ного виховання проходять у кла-
сах, – зауважує учениця Надія Галас. 
– А ще дуже хочеться, аби в школі 
були їдальня та комп’ютерний клас. 

класні кімнати та двоповерховий 
фізкультурно-спортивний зал з 
перехідною галереєю на другому 
поверсі.

Ми приїхали до башликівської 
громади разом із народним депу-
татом від УКРОПу Іриною Кон-
станкевич. 

Нагадаємо, що питання будів-
ництва нової школи піднімали під 
час виїзного засідання комітету з 
питань освіти і науки Верховної 
Ради, який відбувся за ініціативи 
Ірини Констанкевич у листопаді 
2017 року в Луцьку. Комітет ре-
комендував Волинській обласній 
державній адміністрації невід-
кладно розглянути питання щодо 
будівництва закладів загальної се-
редньої освіти у селах Грем’яче та 
Башлики Ківерцівського району.

Народний депутат ще у верес-
ні минулого року подала пропози-
цію до проекту держбюджету 2018 
року щодо виділення 15 мільйо-
нів гривень на будівництво нової 
школи в Башликах.

– Для того щоб зрушити 
справу, потрібно переглянути 
проектно-кошторисну докумен-
тацію і максимально її здешевити. 
Сума у понад 90 мільйонів гривень 
для будівництва однієї школи – ве-
личезна, – переконана нардеп.

Ірина Мирославівна роз-
повіла про досвід села Осівці 
Камінь-Каширського району. Ще 
з дев’яностих років влада обіцяла 
там нову школу, тричі замовляли 
проектно-кошторисну документа-
цію. Але лише після звернення до 
голови Волинської обласної ради 
Ігоря Палиці в 2016 році проблему 
нарешті почали розв’язувати. Від-
криття нової школи в Осівцях за-
плановано вже на 1 вересня цього 
року. Частину коштів на її зведен-
ня залучила також Ірина Констан-
кевич з фонду соцеконому, левова 
частка – надходження з Держав-
ного фонду регіонального розвит-
ку. Додамо, що будівельні бри-
гади сформовані з батьків учнів, 
а загальна кошторисна вартість 
навчального закладу в Осівцях – 
майже 55 мільйонів гривень.

Під час зустрічі у Башликах ви-
рішили створити ініціативну групу 
із представників громади. Разом з 
районними та обласними депута-
тами люди мають намір активно 
працювати над розв’язанням пи-
тання зведення нової школи. Іри-
на Констанкевич теж пообіцяла 
підтримку – залучити частину фі-
нансування з фонду соцеконому. 

Соломія ДОБРОЛЮБОВА,
Ківерцівський район 

Уроки інформатики доводиться 
проводити теоретично.

Однокласник Надії Дмитро 
Кузьмич, як і всі тутешні хлопці, 
любить спорт. Тільки в Башликах 
тренуватися ніде. У школі спорт-
залу немає. А в надтісних класах 
навіть мінімальні фізичні вправи 
важко назвати елементами фіз-
культури. 

У теплу пору року фізвихо-
вання проводять в актовому залі. 
І хоч місця тут теж обмаль, усе ж, 
кажуть місцеві, більше, аніж у кла-
сах. Узимку в залі й десять хвилин 
витерпіти важко: температура у 
приміщенні мало чим відрізняєть-
ся від вуличної. 

Спортивний майданчик по-
близу школи – це усього кілька пе-
рекладин для тренувань та місце, 
де можна поганяти м’яча. Тому ті 
маленькі та молоді башликівці, які 
не мислять свого життя без спор-
ту, їздять у спортзал карпилівської 
школи або прямують до Цумані. 

Та попри все, навіть в умовах 
без умов башликівські школярі 
зав жди виборюють призові місця у 
спортивних районних змаганнях. 

А ще діти вірять: колись у но-
вій школі буде і їдальня. Адже нині 
учні їдять прямісінько на партах. 
Замість гарячих страв – сухпайок, 
який без перебільшення можна 
вважати легким перекусом. 

– Харчуються школярі печи-
вом, фруктами, соком, – пояснює 

в Олиці. Якщо не побудують нову 
школу в нашому селі, дітям дове-
деться їздити туди, – каже Ніна 
Чечотка. – У Башликах живе 96 
багатодітних сімей. Роками нам 
обіцяють звести нову школу, але 
ситуація лишається незмінною. 

– Ми навіть в Кабінет Міні-
стрів їздили, просили, аби школу 
та садок нам побудували. Після 
другої зміни діти повертаються 
додому по 18 годині неосвітлени-
ми вулицями, – додають тати Гри-
горій Лінник та Василь Берестюк.

НА НОВУ ЗОШ – 
ЗАХМАРНА СУМА 

У 2014 році під будівництво 
нової школи в Башликах виділили 
земельну ділянку, а у 2016 році ви-
готовили проектно-кошторисну 
документацію. Згідно із нею, на-
вчальний заклад буде розрахова-
ний на 396 учнів. Проект передба-
чає зведення нової триповерхової 
споруди, де розташовуватимуться 

нам директор Людмила Філюк.
До слова, кабінет керівника 

нас дуже здивував: кімнатка пло-
щею два на два метри, без вікон... 
І, якби ми не побачили на дверях 
табличку з написом «Директор», 
ніколи не здогадалися б, що це 
приміщення – не комірчина. 

Тісняться тут і в бібліотеці. 
Кабінет, відведений під неї, – теж 
замалий. Одночасно зайти туди 
може максимум три учні, та й то 
розвернутися буде ніде. 

Заступник директора школи 
Ніна Чечотка зазначає, що у на-
вчальному закладі лише сім клас-
них кімнат. Пригадує: як тільки 
перейшли в клуб, було 120 учнів. 

– Найближчі до нас школи – у 
Карпилівці та Цумані – теж пере-
повнені. За 18 кілометрів – ЗОШ 

Сільський клуб перетворився на 
школу два десятки років тому

Заступник директора школи Ніна Чечотка 
розповідає, що Башлики – село багатодітне

Народний депутат Ірина Констанкевич разом з 
керівництвом Ківерцівської райради шукали шляхи 
розв’язання питання щодо будівництва школи

Учениця 9 класу Надія Галас 
мріє, аби в школі були спортзал 
та комп’ютерний клас

У маленьких тісних кабінетах парти підпирають 
дошки, а діти вимушені обідати у класах
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сайт: imk.net.ua
Тільки разом ми УкраїнаТільки разом ми Україна

РЕФОРМА ПРОФТЕХОСВІТИ – 
МОЖЛИВІСТЬ ДЛЯ САМОРЕАЛІЗАЦІЇ

УКРОП ПЕРЕОБРАВ КЕРІВНИЦТВО

Волинська обласна регіональна 
парторганізація політичної партії 

«Українське об’єднання патріотів – 
УКРОП»: 

43020, м. Луцьк, 
вул. Електроапаратна, 3, оф. 430, 

vol.party@ukrop.com.ua

Центральний офіс Фонду Ігоря 
Палиці «Тільки разом»: 

43025, м. Луцьк, 
вул. Винниченка, 26, 
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Фонд Ігоря Палиці

УКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ

ська обласна регіональна

УКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ

УКРОПУКРОП

НА ЧАСІ

ПОЛІТИКАВАЖЛИВО

КОНКУРС МІСЦЕВИХ 
ІНІЦІАТИВ 
ОРІЄНТОВАНИЙ НА 
ПОТРЕБИ ГРОМАД

НЕОЦІНЕННИЙ СКАРБ УНІКАЛЬНІ КНИГИ ЄВГЕНА СВЕРСТЮКА 
ПОДАРУВАЛИ МУЗЕЮ ЛЕСІ УКРАЇНКИ Музею Лесі Українки в Луцьку 

передали книги з особистої 
бібліотеки українського 
літературного критика, 
есеїста, поета, шістдесятника 
Євгена Сверстюка. Понад 
1300 видань подарували 
дружина та донька відомого 
українського інтелектуала. 

Серед цих книг – рідкісні 
стародруки, діаспорна літерату-
ра, першокниги шістдесятників 
та численні рукописи Євгена 
Сверстюка. Переданню книг му-
зею сприяла народний депутат, 
доктор філологічних наук Ірина 
Констанкевич. Парламентар на-
голосила, що 2018 рік – рік 90-
ліття Євгена Сверстюка, і цей 
захід – перший серед низки ін-
ших, присвячених вшануванню 
пам’яті епохального мислителя.

– Це дуже трепетно і важли-
во, що ми сьогодні в рамках днів 
Лесі Українки маємо можливість 
говорити про Євгена Сверстюка. 
Він завжди, коли приїжджав до 

нашого університету, коли чи-
тав лекції, презентував книги, 
говорив про дуже важливі речі. 
Цей великий Волинянин світив-
ся і своїм світлом запалював ін-
ших, – зазначила Ірина Констан-
кевич. 

Найтеплішими словами зга-

дували Євгена Сверстюка акаде-
мік та літературознавець Микола 
Жулинський, видавець Андрій 
Криштальський, представниця 
Інституту національної пам’яті 
Леся Бондарук. 

Дарина ТИХА,
Луцьк 

Оновлений проект про проведення 
конкурсу місцевих ініціатив 
підготувала депутат Волинської 
обласної ради від УКРОПу, голова 
бюджетної комісії Ірина Вахович.

За її словами, документ відрізняється 
від чинного положення чітко визначени-
ми завданнями і пріоритетами та орієн-
тований на фінансування ініціатив, на які 
у громади бракує коштів.

– Раніше цей конкурс був більш орі-
єнтований на удосконалення місцевого 
управління, – розповідає Ірина Вахович. 
– Тепер ми робимо акцент на те, щоб 
підтримувати конкретні інфраструк-
турні проекти на місцях. Вважаю, що 
більш доцільними для фінансування і 
впровадження є проекти з благоустрою 
територій, розв’язання екологічних 
проб лем, відродження об’єктів історико-
культурної спадщини, запровадження 
енергоощадних технологій, реалізації 
спортивних ініціатив тощо.

Ірина Вахович сподівається, що депу-
тати підтримають проект рішення та по-
годять виділення до 100 тис. грн на кожен 
проект. 

– Однією з умов конкурсу буде спів-
фінансування проектів. Тобто ті грома-
ди, які погодяться виділити 10% від суми 
проекту, отримають і гроші з бюджету на 
його втілення. За ці кошти, наприклад, 
можна облаштувати спортивний майдан-
чик, упорядкувати кладовище тощо. Ідей 
багато.

Інновацією цього конкурсу, за слова-
ми депутатки, буде те, що подавати про-
екти зможуть не тільки голови сільських 
рад, а й ініціативні групи громадян у 
складі від трьох осіб. За пропозицією Іри-
ни Вахович спрощується сама процедура 
написання проектів та впроваджуються 
чіткі й прозорі критерії їх оцінки.

Анна ВОЛОЩУК

Система професійно-техніч-
ної освіти в Україні потребує 
негайного реформування. 
Про це на освітньому 
семінарі у Києві заявила 
голова підкомітету з питань 
позашкільної, професійної 
(професійно-технічної) та 
фахової передвищої освіти 
комітету Верховної Ради 
з питань науки і освіти, 
народний депутат від 
УКРОПу Ірина Констанкевич.

При цьому вона повідомила 
про готовність профільного комі-
тету парламенту працювати над 
концепцією та законопроектом 
щодо професійної і професійно-
технічної освіти спільно з Мініс-
терством освіти і науки.

– Реформа має відповідати не 
лише змінам у суспільному жит-
ті. Вона також має розкривати 
потенціал молодих людей і дава-
ти їм можливості для самореалі-
зації, – наголосила нардеп.

Професійно-технічна підго-
товка має відповідати передусім 
запитам на ринку праці та умо-
вам соціального становлення 

Цими днями укропівці 
регіону обирали 

голів Луцької міської 
та Волинської обласної 
організацій партії.

Під час загальних зборів місь-
кої партійної організації 20 лю-
того головою луцького осеред-
ку переобрали Ігоря Поліщука. 
Партійці також проголосували 
за склад ради міської парторга-
нізації УКРОПу. Крім Ігоря По-
ліщука, до неї увійшли Микита 
Рабан та Віталій Ляцевич. 

За словами керівника луць-
кого УКРОПу Ігоря Поліщука, 
міська парторганізація активно 
розвивається.

– Майже 400 лучан – партійці 
УКРОПу. Крім того, в обласно-
му центрі створено 42 первинні 
організації з обраними керівни-
ками, – зазначив Ігор Поліщук. 
– Відколи минулоріч міську раду 
очолили укропівці, за цей час 
люди повірили в щирість намі-
рів, оцінили результати роботи 
та почали долучатися до розвит-
ку міста.

А вже 24 лютого під час пар-
тійної конференції Волинської 
обласної організації УКРОПу 
Вячеслава Рубльова переобрали 
головою партосередку. Також 
підбили підсумки роботи во-
линського УКРОПу, призначи-
ли кількісний та персональний 
склад ради партійної організації 
та обрали делегатів на XIV з’їзд 
політсили.

– Волинська обласна орга-
нізація УКРОПу, напевне, най-
чисельніша в Україні. Кількість 
членів партії перевищує чоти-
ри тисячі людей. Понад півти-
сячі укропівців є депутатами 
рад різних рівнів, – зазначив 
Вячеслав Рубльов. – Щоб наша 
укропівська сім’я й далі росла, 
ми маємо завжди підтримувати 
зв’язок із волинянами, відстою-

вати ініціа тиви, які допоможуть 
розвивати нашу область й Укра-
їну на краще.

До складу ради обласної ор-
ганізації, крім Вячеслава Руб-
льова, увійшли Ірина Вахович, 
Олександр Омельчук, Максим 
Воскресенський та Віталій Ля-
цевич.

Анна ВОЛОЩУК,
Луцьк

особистості. Крім того, стандар-
ти й характеристики освіти ма-
ють одночасно враховувати спе-
цифіку регіону чи конкретних 
підприємств та надавати знання 
широкого профілю.

– Важливо проаналізувати 

кадрові потреби в кожному ре-
гіоні. Зміни в економіці відбува-
ються дуже швидко, і освіта не 
має від них відставати, – додала 
Ірина Констанкевич.

На її думку, якість отрима-
них знань і навичок випускників 

Волинська обласна організація УКРОПу – одна з найчисельніших в Україні

мають підтверджувати незалеж-
ні кваліфікаційні агенції. Тому 
потрібно активізувати їхнє ство-
рення. Та головне – реформа має 
враховувати норми Конституції і 
гарантувати доступність профе-
сійної освіти для всіх категорій 
громадян.

– Тільки якість і доступність 
можуть зробити профтехосвіту 
справді трендовою. Підготовка 
професійних конкурентоспро-
можних кадрів зупинить ма-
совий виїзд молоді за кордон, 
який збільшується вже навіть не 
в арифметичній, а в геометрич-
ній прогресії. Поки ж питання 
про повернення цих людей в 
Україну залишається відкри-
тим, – зауважила представниця 
УКРОПу.

На переконання Ірини Кон-
станкевич, у майбутньому зако-
ні про профтехосвіту також має 
бути передбачена система пере-
підготовки кадрів відповідно до 
нових завдань.

Дарина ТИХА,
Київ

Євген Сверстюк 
народився в селі 
Сільце Горохівського 
району. Належить до 
когорти дисидентів-
шістдесятників і є 
політв’язнем радянської 
епохи. Був редактором 
православної газети 
«Наша віра», президентом 
Українського ПЕН-клубу, 
доктором філософії і 
автором кількох книг та 
численних публікацій. 
Нагороджений Орденом 
Свободи. Один з учасників 
ініціативної групи 
«Першого грудня» – 
створеного у 2011 році 
об’єднання українських 
інтелектуалів та 
громадських діячів.

Євген Сверстюк був шанованим гостем у 
Східноєвропейському національному університеті

Народний депутат Ірина Констанкевич 
та міністр освіти і науки Лілія Гриневич
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