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З кожним днем ми наближаємося до світлого празника Христового
Воскресіння.
Щоб гідно до нього приготуватися цей тиждень присвячено проведенню Віднови духа для школярів та учителів
школи. У рамках цього тижня проведено
такі духовні заходи: Свята Літургія,
духовна наука, сповідь та причастя
школярів, Хресна дорога. Усі заходи проводяться в Богослужбовій каплиці св.
Миколая, яка обладнана в школі.
28 березня, у рамках Тижня Віднови Духа за участі семінаристів ( братів
Юрія, Романа та Святослава) Івано-Франківської Духовної семінарії імені священномученика Йосафата, було проведено
Хресну дорогу. Богослужіння Хресної
дороги завжди БОГОВІ миле, а нам дуже
помічне. Цей духовний скарб переносить
нас думкою у ту сиву давнину, коли Пилат
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засудив Ісуса Христа на смерть. Розважаючи про Христові страсті, Його терпіння
і муки, ми йдемо за Ісусом крок за кроком
аж на гору Голгофу, де було виконано вирок смерті - розп’яття.
Хресна дорога для християн свідоцтво вічної незгасної любові Ісуса
Христа до нас, яка освячена невинною
Кров’ю, нечуваними стражданнями та
незліченними Ранами Святого Тіла нашого Спасителя.
Учні та вчителі мали можливість взяти участь у ХРЕСНІЙ ДОРОЗІ
В ТІНЯХ, яка пройшла на парафії Всіх
Святих Українського Народу УГКЦ м.ІваноФранківська. Хресну дорогу підготувала
молодіжна спільнота з с.Угорники «З
нами Бог» під керівництвом духовного
очільника о. Мирослава Татумиряка.

№2 січень-березень
ДОРОГІ
НАШІ ЧИТАЧІ!
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ДОРОГІ ДРУЗІ!
МИ ПОЧИНАЄМО ПИСАТИ ПРО ТИХ, ХТО НАС
ВЧИТЬ, У РУБРИЦІ «ПІД МІКРОСКОПОМ».
ОТЖЕ, ПОПЕРЕДЖАЄМО НАШИХ УЧИТЕЛІВ:
ЯКЩО ПОБАЧИТЕ НА ДВЕРЯХ СВОГО КАБІНЕТУ
ЗАПИСКУ «ВИ ПІД МІКРОСКОПОМ», ЗНАЙТЕ: МИ
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УВАГА!

ДОЧЕКАЙТЕСЯ!
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СЛОВО
ВІД РЕДАКТОРА

С

Воскресіння Христове – це найдавніше християнське свято, що встановлене на честь воскресіння розіп’ятого за
людські гріхи Ісуса Христа.
Великдень – це ще свято перемоги
добра над злом, світла над темрявою,
життя над смертю. У цей день не
потрібно впускати в душу поганих
думок, а навпаки, бажати всім добра.

Для моєї сім’ї Великдень – це
особливе, радісне , світле весняне свято. До нього ми готуємося заздалегідь: прибираємо в будинку, на подвір’ї,
молимось, готуємо святкові
страви. Печемо паску, розписуємо яєчка. Особливо подобається великодня відправа в
церкві- урочиста, піднесена.
Святимо паску всією родиною, починаємо святкову трапезу за галасливим і багатим столом. Після цього, зазвичай,
їдемо гаївкувати.

Так, я допомагаю мамі прибирати
оселю, пекти паску, прикрашати кошик
барвінком, вишитим рушником. З
братом розфарбовую яйця. Напередодні
паски ми купуємо новий одяг, нові речі
до хати.

Я з нетерпінням чекаю цього свята. Вже в
суботу ввечері кладу у свій кошичок пасочку,
крашанки, кільце ковбаси, масло, сир, копчене
м’ясо, хрін , свічечку. Кошичок прикрашаємо квітами, зеленим барвінком з мамою. До
церкви одягаюсь святково, до всіх вітаюся:
«Христос Воскрес!»

У весняні дні, коли відцвітає верба, приходить до українців світле
свято – Великдень.
Приходить з дитячим дзвінким
сміхом і кольоровими крашанками, з випеченою духмяною паскою і дбайливим вишиттям для
святочного лозового кошика.
Величне свято Воскресіння Христового спонукає кожного із нас ще
раз замислитися над вічними цінностями християнської моралі,
дає добру нагоду наповнити свої
серця любов’ю і добротою, милосердям, сподіванням на добру
долю.
Великдень приходить, щоб поєднати близьких людей, дати їм
нагоду пробачити прикрощі, сказані зопалу слова.
Тієї миті, коли задзвенять над нашою Україною Великодні
дзвони, нехай оселиться у Вашому житті щастя!
Нехай воскресне у Ваших душах непохитна віра, щира відданість і вічна любов!
Миру Вашим оселям, здоров’я рідним, а дітям – великої світлої долі!
Христос Воскрес! Воістину Воскрес!

Так, після святкової літургії, посвячення паски ми збираємося за столом. Головною стравою є мішанина:
порізана ковбаса, м’ясо , сир, яйця і
хрін, яку готує мама. Шкаралупу зі
свячених яєць, крихти пасхальної
поживи не викидаємо. Згадуємо в
цей день і померлих родичів, відвідуємо їх могили, запалюємо свічки.

Так, бачила. У моїй сім»ї пасочку випікає бабуся в чистий четвер. У неї повинен бути гарний
настрій, щоб паска вдалася, була
запашною і духмяною. Я спостерігаю за бабусиними руками, додаю їй в тісто родзинки, цукор,
багато молока, цукатів. Коли спечеться й остине, поливаємо
шоколадом. Дуже гарна й смачна виходить.

Воскресіння Христове пов’язане в
моєму житті зі сповіддю, пресвятою Євхаристією. Напередодні
ми очищуємо свої душі, серця від
всього поганого, що нас оточує,
турбує. Сам Великдень починається із господніх гостей, з того,
що ми переживаємо у четвер,
п’ятницю. У неділю разом з родиною відвідуємо Святу літургію. Веселі, задоволені, сказавши :
«Христос Воскрес», йдемо додому з легкістю і радістю в душі.
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17.02.2018 року на базі ЗШ № 7 проведено ІІ етап учнівської олімпіади з курсу «Основи християнської етики» «Як ти
знаєш Біблію?», у якій взяли участь 80 учнів 7-11 класів шкіл
міста та ІІ етап конкурсу творів на морально-етичну тематику
«Бог-Україна-Родина і я», у
якому взяли участь 20 учнів
10-11 класів закладів загальної середньої освіти міста.
Варто відзначити достатньо
високий рівень знань учнів із
програмового матеріалу основ
християнської етики. В учнівських роботах спостерігається
використання міжпредметних
зв’язків, висловлення власної думки; в окремих творах поєднується сьогодення із біблійними цінностями, містяться доречні
цитати. Наші дівчатка Черевата Зоряна, учениця 9 класу зайняла І
місце на ІІ етапі та ІІІ місце на обласній олімпіаді, Жовнір Фрейя,
учениця 10 коасу зайняла ІІ місце, а учениця 7 класу Шкурат Ання
- ІІІ місце, (учитель Андрушевська Р.П.)
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Яскраве, видовищне та сповнене високих емоцій свято відбулось 30 березня в нашій школі, яка наповнилася співом двадцяти
двох талановитих та дзвінкоголосих соловейків. Конкурс проходив у двох номінаціях. І
вікова категорія - учні від 6 до 10 років, ІІ - від
11 до 16 років. Ініціаторам конкурсу виступив
батько учня школи, соліст гурту «5 океан»
Володимир Бардецький, фінансову підтримку
організатори конкурсу отримали від сільського голови Л.З. Атаманчук.
Метою заходу було збереження, розвиток креативних та творчих здібностей учнів
школи.
Журі очолила Оксана Лісовська,
керівник редакції розважальних програм ОТБ
Галичина, керівник зразкової вокальної студії
«Ліра», заслужений працівник культури України. Членами журі були запрошені гості: Ольга
Яловенко, солістка Івано-Франківської обласної філармонії імені Ірини Маланюк, керівник
вокальної студії «Солоспів» та Мар`яна Струс,
завідувач методичним кабінетом Центрального Народного дому.
Вела конкурсну програму чарівна
Мар’яна Чікалова, завідувач дитячим садочком с.Угорники «Солов’ятко».
Тож конкурс перетворився на справжнє співоче свято молодих виконавців.
Журі було дуже складно визначити, хто ж отримає звання найяскравішої
«зірки» нашого шкільного свята. Але конкурс

»
є конкурс, і після тривалого обговорення
голова журі нарешті оголосила результат:
гран-прі та сертифікат на запис авторської
пісні на студії «5 океан» та її ротацію на радіо
«Дзвони» отримала Анна Луцька, учениця 7
класу; Диплом І ступеня у І віковій категорії та
сертифікат на участь у передачі «Веселий нотний стан» виборола Шкоропаняк Вероніка,
учениця 3 класу, у ІІ віковій категорії переміг
Сем’яник Богдан, учень 6-Б класу, та отримав
сертифікат на участь у передачі «Спробуй наживо». Диплом ІІ ступеня у І віковій категорії
отримала Пащук Дарія, учениця 5 класу та у ІІ
віковй категорії - Івасів Юлія, учениця 7 класу;
Диплом ІІІ ступеня у І віковій категорії отримала Куравська Ольга, учениця 1-А класу та
Ткачук Юлія, учениця 10 класу. Всі переможці
отримали грошову винагороду. Гучними
оплесками та яскравими добрими усмішками
обдаровували глядачі та члени журі усіх без
винятку конкурсантів, які і справді подарували присутнім у залі незабутні хвилини радості та естетичного задоволення. Хвилювались
усі - і організатори конкурсу, наставник і
музичний керівник Федорів Василина Володимирівна, і наші
юні співаки, і глядачі,
котрі вболівали за
кожного з учасників
однаково.

ВУЛИК №2

НАШІ ДОСЯГНЕННЯ

16 березня
відбулось нагородження переможців
конкурсу соціальної
реклами на тему «Протидія торгівлі дітьми та
їх експлуатації», який
організували Університет Короля Данила та
CEI CooperationFund.
Окрім плакатів на конкурс надійшло кілька
відео робіт. Автор
найкращого ролику
Марія Острижнюк з Угорницької ЗШ отримала спеціальну відзнаку
журі у вигляді знижки на навчання. Нагородження відбулося під
час ІІ Міжнародного науково-практичного симпозіуму “Протидія
незаконній міграції та торгівлі людьми“.Вітаємо нашу талановиту
Марійку та широ вдячні організаторам конкурсу за надану можливість учням проявити свої здібності.
Загальноміський літературний конкурс із зарубіжної
літератури «О, велич таланту!»
проводився Департаментом освіти та науки Івано-Франківської
міської ради з метою залучення
учнів до найвищих досягнень
зарубіжної літератури і світової
культури, виховання загальнолюдських цінностей та підтримки творчо обдарованої молоді.
Конкурс сприяв виявленню обдарованих дітей,
формуванню життєвих компетентностей, вміння використовувати
набутий досвід у конкретних обставинах.
Переможцем у номінації «Проза» стала Шкурат Анна, учениця 7
класу, (учитель Біла М.Д.).

13 - 15 березня 2018р.
на базі ЗШ І ст. № 26 проведено ІІ етап олімпіад з
української мови та літературного читання, математики, природознавства серед
учнів 4 класів. Перемогу
вибороли Шандалович Софія, ІІІ місце, учитель Клід
Г.М. та Сорочин Ольга, ІІІ
місце (учитель Польна Н.Р.)
15 березня 2018 року на базі загальноосвітньої школи І-ІІІ ступеня №7 проведено
ІІ етап загальноміської учнівської олімпіади з
природознавства. Запропоновані різнорівневі
завдання на ІІ етапі олімпіади мали теоретичний і практичний характер. Поряд із висвітленням засвоєного теоретичного матеріалу
потрібно було застосувати набуті знання для
вирішення практичних завдань: скласти план
розділення суміші, визначити властивості повітря, а також дізнатись відстань від спостерігача до місця спалаху блискавки . Ми вітаємо
Демків Богдану, ученицю 5 класу із зайнятим ІІ
місцем, (учитель Турчин Л.М.)

всіх учасників навчального процесу у діяльності
закладів освіти, послуги,
що надаються на сайтах.
Кожний сайт оцінювався
за показниками, згрупованими у такі категорії:
контент, зручність, динаміка, дизайн та технічні
показники. Наша школа
зайняла І місце у номінації: «Веб-сайти сільських
шкіл»

ст. 10

Інтернет Асоціація України у
2017 році виступила організатором
8-го Конкурсу на кращий вебсайт закладу освіти за підтримки
Міністерства освіти і науки України.
Предметом конкурсу стало змістовне наповнення веб-сайтів навчальних закладів України, зручність їх
використання, забезпечення участі

З метою всебічного вивчення героїчного подвигу і належного вшанування пам’яті Героїв Небесної Сотні, активістів Майдану
та Революції Гідності, захисників Вітчизни – учасників антитерористичної операції на Сході України та національно-патріотичного
виховання підростаючого
покоління з 12 лютого до
28 березня 2018р. проведено міський етап обласної
історико-краєзнавчої акції
«Герої не вмирають» Зібрані
учасниками акції матеріали
свідчать про те, що описані події хвилюють молоде
покоління, і вони вболівають за долю українського
народу та держави. Робота членів гуртка Угорницької ЗШ «Видатні
люди України та с.Угорники», керівник Комановська О.І. відзначена
і зайняла І місце. А у міському етапі Всеукраїнської історико-географічної експедиції «Історія міст і сіл України» у номінації «Нарис-опис
міста (села)» зайняли ІІІ місце
З метою виявлення обдарованих дітей 16 березня 2018
року на базі гімназії № 2 проведено міський етап учнівської олімпіади з образотворчого мистецтва. За рішенням
журі олімпіади з образотворчого мистецтва (голова журі
– Н.Бахмат, учитель образотворчого мистецтва ЗШ № 16,
«учитель - методист») переможцями визначено 39 учасників ( І місце
– 6 учнів, ІІ місце – 13 учнів, ІІІ місце – 20 учнів). Наша Іванічок Вікторія , учениця 7 класу, учитель Рубашевський П.І. ввійшла у число
цих перемог, зайнявши ІІ місце. А у конкурсі-виставці «Стрітенська
мозаїка» серед учнів закладів загальної середньої освіти Віка зайняла
ІІІ місце.

ст.3

У НАС ЦІКАВО

ВУЛИК №2

Методичний тиждень «Від креативної особистості учителя – до
креативної особистості учня
Під цікавою назвою пройшов методичний
тиждень у школі «Від креативної особистості учителя – до креативної особистості
учня. Тиждень Доброго Янгола». Методичний тиждень проводився для того, щоб уміти практично впроваджувати положення
концепції Нової української школи , сприяти розвитку творчості педагогів, обмінятися
інформацією щодо сучасних технологій
навчання, пропагувати кращі здобутки,
перспективні ідеї щодо підвищення якості
освіти, удосконалити методичну роботу в
школі.
Перший день тижня пройшов під гаслом:
«Добрий янгол спускається до мене». З
тишу до сліз. І втілили багато оригінальних
ідей завдяки нашому дружному колективу.
Цікаво пройшов другий день тижня «
Перлини креативності». Кожен охочий міг
долучитися до проекту «Дерево сподівань»
і сформулювати свої очікування від цього
тижня у вигляді ангелів. Впродовж дня вчителі та учні висловлювали свої міркування
щодо креативності шкільному репортеру.
Завершився день психологічним тренінгом
«Можливості творчого потенціалу вчителя»,
який провела шкільний психолог Возняк
Н.В.
Наступний день тижня пройшов під назвою « Майстерність без меж», де молоді
учителі школи мали змогу ознайомитись із
педагогами школи було проведено практичне заняття «Про що говорить серце»,
«Давно хотів тобі сказати, що ти….». Завершальним акордом заходу була музична
композиція «Добрий ангел», під час якої
учителі отримали листівочки із прізвищами
колег, для яких на тиждень ставали добрими ангелами. Ми забули про плинність часу
та смакували кожну мить неймовірного
дня. Десятки відкритих навстіж сердець. І,
звісно, усмішки, позитив, внутрішнє тепло,
щирість, непідкупні емоції, справжність…
Достатньо, щоб створити атмосферу приємного хвилювання, затишку, краси та любо- педагогічним досвідом учителів, які атестуються, відвідати показові уроки Сворак
С.О. і Залеської Л.В. та майстер-класи із
використання інноваційних технологій у педагогічній практиці (Гресько Г.Б., Біла М.Д.,
Карась О.Б.). Ми побачили цікаві підходи
вчителів до реалізації їхнього проблемного
питання; вчителі не тільки представляли
свої розробки, але і мотивували обрані ними
форми і методи, аналізували їхню ефективність та вплив на результативність навчально-виховного процесу в цілому.
Завершився методичний тиждень круглим
столом «Креативність = творчість» та педагогічними посиденьками. Педагоги ділилися
ві. Ми дивували, захоплювали, закохували, враженнями про те, що почули та побачили
надихали, мотивували.., а потім розчулили впродовж тижня, а також мали нагоду подякувати своїм Добрим Ангелам, які увесь
тиждень анонімно створювати позитивний
настрій та залишали маленькі сюрпризи.
Методичний тиждень ««Від креативної
особистості учителя – до креативної особистості учня. Тиждень Доброго Янгола» пройшов у теплій атмосфері, проведені заходи
були цікавими й змістовними.
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Екскурсія у європейський курорт
із українською душею

Т ж е

л

Вивчення іноземної мови – це одна
з найважливіших складових сучасної,
успішної людини. Знання хоча б однієї іноземної мови розширює світогляд, дозволяє
пізнати культуру та звичаї іншого народу.
Саме мотивувати дітей до вивчення англійської мови, зацікавити та спрямувати
їх до поглиблення здобутих знань – було
метою проведених заходів.
Так, для учнів початкової школи
була створена казкова атмосфера, у якій
вони пізнавали улюблених героїв. Діти 3
класу не лише продемонстрували свої знання з англійської мови, а й показали свою
акторську майстерність. Вистава «Рапунцель» у їхньому виконанні була романтичною феєрією зі справжнім хепі-ендом.
Для учнів старших класів було проведено конкурс талантів «Містер Угорницької

1. Найдовше слово в англійській мові складається із 45 літер: «pneumonoultramicroscopic
silicovolcanoconiosis». Це тип захворювання
легенів, викликаний вдиханням попелу і пилу
з піском.
2. «Underground» – єдине слово англійської
мови, яке починається і закінчується на «und».
3. Англійська – офіційна мова неба. Неважливо, з якої країни пілот, на міжнародних рейсах
усі спілкуються англійською.
4. Приблизно одне нове слово з’являється в англійській мові кожні дві години. Близько 4000
нових слів додається в словник англійської
кожного року.
5. Якщо перевернути слово «SWIMS», то ми
знову отримаємо «SWIMS». Такі слова називаються – амбіграми.
6. Англійською кожен континент починається
і закінчується на одну і ту ж літеру: America,
Antarctica, Europe, Asia, Australia і Africa.
7. 1,5 мільярда людей у світі говорять англійською, а ще 2 мільярди її вивчають.

Курорт Буковель розкинувся на п’яти горах: Бульчиньоха
(1455м),Довга (1373 м),Буковель (1127 м),Бабин Погар (1180 м), Чорна
Клева (1241 м). Завдяки цьому
курорт має більше ніж 53 км
трас всіх рівнів складності.
Траси проходять на спеціально підготовлених схилах
із трав’яною основою. Всі
обладнані сніговими гарматами та захищені від прямого
сонячного проміння. Траси
готують для катання спеціальною снігонапилювальною та
сніготрамбувальною технікою. Освітлення трьох схилів
дозволяє кататися також у вечірній період.

м

школи». Учасники змагались у таких конкурсах: власна презентація, талант, зачіска
для дівчини, лист коханій, реклама щодо
вивчення англійської мови. Юнаки чудово
впорались із поставленими завданнями. За
підсумками журі титул “Містер школи” отримав Гарасимик Роман (10 кл.), “Містер Престиж” – Криховецький Андрій (7 кл.), “Містер Розум” – Бойчук Тарас (8 кл.), “Містер
Мускул” – Васатюк Роман (9 кл), “Містер
Скромність” – Стахів Юрій (5 кл.), “Містер
Усмішка” – Лучкович Андрій (6-Б кл.).
Сподіваємось, що Тиждень англійської мови
допоміг учням розкритися та проявити свої
таланти, а проведені заходи запам’ятаються
їм надовго.

У День знань у школах
м.Івано-Франківська першокласники отримали подарункові сертифікати в рамках спільного проекту
Віктора Шевченка, Благодійного
фонду «Новий Івано-Франківськ»
та туристичного комплексу Буковель на екскурсію та навчання в
гірськолижній школі «Bukovel Ski
School».
Наші першокласники в березні використали свою можливість безкоштовного відпочинку та навчились кататись на лижах на схилах
гірськолижного комплексу “Буковель”.
Усі отримали сертифікати
та, звичайно ж, нові враження. Та,
здається, найбільше тішились учителі, адже для їхніх учнів це перша
подорож усім класом.

«Діти чекали на поїздку, останній
тиждень тільки й було розмов про
подорож і лижі. Задоволені і діти,
і батьки, побільше було б таких
поїздок. Це надзвичайно хороша
справа для формування колективу.
Якщо так від першого класу подорожувати - це великий плюс для
колективу, адже діти стають дружними, з’являється усвідомлення родини, бачимо як діти допомагають
один одному і підтримують один
одного», — поділилась враженнями
Оксана Красняк, класний керівник
1-Б класу .
Більшість першокласників
у Буковелі стають на лижі вперше
у своєму житті. Звісно, роблять це
під пильним наглядом інструкторів,
які спеціалізуються саме на роботі
з дітьми.
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ПІД МІКРОСКОПОМ
піткої праці, наполегливості та вміння
працювати з командою і в команді.
Основним «рецептом успіху» вважаю
постійне самовдосконалення, розвиток
професійних якостей та вміння час від
часу виходити із «зони комфорту», що
є запорукою розвитку успішної людини.

Усі квіти землі до твоїх ніг, Тарасе!

І знову – березень… І знову линуть до нас думи геніального українського поета… Традиційно наш народ у цей весняний
час звертається до постаті Тараса Шевченка, до постаті, яка у своїй
величі була, є і залишається ні з чим незрівнянною, невичерпною
для людського подиву й осягнення. Багато було на землі поетів,
та з усіх вирізняється він несхитною чесністю, високою мудрістю,
залізною послідовністю в любові до покривдженого, уярмленого
свого народу.
Історія його життя – це історія його народу. Усі страждання соціального рабства й національного поневолення, якими
мучився український народ, були й болями самого поета. Він був
не дзеркалом життя України, а фокусом, де найгустіше сходились
усі одвічні прагнення й усі пориви її. Він був її серцем…
Для нас, учнів та педагогів Угорницької ЗШ, Тарас Шевченко – не ідол для поклоніння, а звичайна людина з незвичайною
долею та покликанням. Тому відзначення 204-ї річниці від дня
народження поета було по-родинному теплим та непафосним.
Розпочалося воно у неділю, 11 березня, з великого концерту в
Народному домі с.Угорник. Кращі колективи нашого села читали
Шевченкові вірші та
співали пісні
на слова
Великого
Кобзаря. Наступного дня
в нашій школі розпочався Тиждень
української
мови та
літератури, у
рамка якого відбувалося вшанування Т.Шевченка під назвою «Усі
квіти землі до твоїх ніг, Тарасе!». У вівторок, 13 березня, учні 5-10
класів узяли участь у написанні Єдиного диктанту «Нам треба
твого голосу, Тарасе!», під час якого мали можливість не тільки

перевірити власну грамотність, а й дізнатися про деякі факти з
життєвого й творчого шляху великого поета. Продовжився Тиждень конкурсом шевченківської поезії «Свіча, запалена від серця».
У заході брали участь представники трьох вікових груп: учні 1-4,
5-7 та 8-10-х класів. Не залишило нікого байдужим декламування поезії всіма конкурсантами. Тому журі вирішило відзначити
дипломами кожного з учасників. А місця розподілилися так:
серед учнів 1-4 кл. І місце посіли Софія Кліщ (2-Б кл.) , Гергелюк
Вікторія (2-Б клас) та Андрій Рудяк (3 кл.); ІІ місце – Віктор Козар
(2-А клас),Ростислав Ткачук (4 клас),ІІІ місце –Яна Талімонова –
(4 клас), Мар’яна Сікора та Максим Павлюк (1-А клас). З-поміж
учнів 5-7 кл. І місце здобули Анастасія Станкевич (6-Б клас) та
Анастасія Крижалко (6-А клас), ІІ місце – Юрій Стахів (5 клас)
та Уляна Вацик і Софія Ткач (6-Б клас), ІІІ місце Андрій Лучкович (6-Б клас). Серед старшокласників І місце вибороли Тарас
Бойчук (8 клас) та Зоряна Черевата (9 клас), друге місце – Вікторія
Митник (8 клас), третє місце – Надія Винник (8 клас).
Нагородження переможців відбулося під час завершення Тижня
літературно-музичною композицією «Привітай же, моя ненько,
моя Україно, моїх діток нерозумних, як свою дитину». У святково
прибраному залі панувала атмосфера вдячності та любові до Великого Кобзаря. Кожен учасник заходу продемонстрував неабиякий творчий талант: вокальний, хореографічний чи драматичний.
А допомогли їм у цьому вчителі української мови та літератури
С.О.Сворак та Г.Б. Гресько, керівник драмгуртка М.Д.Біла, педагог-організатор та вчитель музичного мистецтва В.В.Федорів,
хореограф Л.В. Марковська.
Свято закінчилося, а разом з ним прийшло
усвідомлення:чим раніше ти починаєш черпати мудрість із життєдайних джерел Шевченкової поезії, тим повніше успадковуєш
духовні скарби минулого, тим глибшими будуть у тебе чуття краси, розуміння добра і зла, любові й ненависті, правди й кривди,
міцнішим – почуття любові до України.

ВУЛИК №2

Закінчив Угорницьку ЗШ I-III
ст. Вищу освіту здобув в Івано-Франківському університеті права, економіки та будівництва ( зараз ПВНЗ
Університет Короля Данила). У 2011
р. успішно захистив кандидатську
дисертацію та отримав диплом кандидата економічних наук. За науково-методичні досягнення отримав
звання доцента.
Якщо є можливість, у вільний час
намагаюся брати участь у наукових
конференціях, симпозіумах та інших
заходах, що відбуваються в Університеті.
Задіяний у багатьох особистих та
партнерських проектах, що дають
можливість бути меценатом у благодійних заходах.

Наразі, в Університеті Короля
Данила займаю посаду продекана
факультету економіки та сфери обслуговування та доцента кафедри.
Відповідна посада, як і будь-яка
робота, якщо її виконувати сумлінно
та якісно, потребує великих зусиль,
трати часу та енергії.
Досягнення успіху залежить від кло-

На жаль, дуже важко знаходити
вільний час, однак, якщо він є, то проводжу його в колі сім’ї. Люблю подорожувати.

Хотілося б, щоб у майбутньому школа мала хороше матеріально-технічне
забезпечення, особливо що стосується
поглибленого вивчення іноземних мов,
створення рекреаційних зон відпочинку для учнів та вчителів.
Для успішного розвитку школи варто
продовжувати брати участь у різноманітних проектах, так як це відбувається
зараз під керівництвом директора шкоСім’я для мене є таким джерели Петрунів Марії Василівни, залучати
лом сили та натхнення, які дають
всі можливі ресурси для створення
можливість реалізувати себе як на
комфортних умов перебування учнів у
роботі в Університеті, так і в інших
школі.
проектах.

На мою думку, тип школи не визначає рівня успішності дітей. Тільки наполеглива праця та бажання вчитися
допоможуть стати успішною та щасливою людиною.

Екскурсія “Tesla-show”
У четвер, 1 лютого 2018 р., у науковому містечку “Нова енергія” учні 6б, 9
та 10 класів з вчителем фізики Чопик
Н.М. відвідали нову розважальноосвітню програму “Tesla-шоу” з метою
пробудити у дітей інтерес до вивчення
фізики.
В окремо відведеному залі темний
простір за щільними шторами. Дітей
попереджають, що в залі ходити заборонено, радять вимкнути телефони
та інші пристрої. Серед експонатів –
сходи Якова, трансформатор Тесли,
плазмова куля, електрофорна машина,
генератор ван де Граафа.
Аспірант кафедри технічної діагностики та енергоменеджменту ІФНТУНГу

Чабан Назарій Ігорович демонстрував
учням роботу приладів та принципи
утворення струму – статичного і змінного. Тим часом у залі утворювалися
блискавки, а лампи світили від дії
електромагнітного поля.
Родзинка шоу – генератор Тесли. «Ми
єдині і перші на Західній Україні, бо
наша блискавка сягає метра – це унікальне явище»-відмітив .Н.І.Чабан.
Діти отримали масу задоволень від
переглянутого фільму про відомого
фізика та інженера-винахідника сербського походження Нікола Теслу та
спостережуваних експериментів.

ВУЛИК №2

НАШІ ТАЛАНТИ
Пащук Дарія

– талановита, загадкова, завжди усміхнена
дівчинка.
Даринці 10
років, вона учениця
5-го класу. Уже три
роки дівчинка навчається у вокальній школі розвитку сучасного
мистецтва «Star Team» . Усі шкільні урочистості відбуваються за участі у них Дарини Пащук. Дівчинка дуже
любить співати, вона хоче дарувати людям добро, щастя.
Навчаючись у вокальному класі І.І. Батюк, Даринка бере
участь у різноманітних конкурсах і фестивалях: «Буковельський фест», конкурс «Перлина Заходу», фестиваль
християнського міста «Вгору серця». Даринка знімалась
у кліпах «Писанкове коло», «Білий сніг».
У цієї дівчинки ще багато нових перемог і здобутків. Ми із захопленням будемо слідкувати за творчими злетами Даринки Пащук.
Нехай щастить тобі, Даринко, у твоєму прагненні нести світло та радість людям!

Іринка Пельц , танцюю з 5 років. Коли я була
маленька, любила вмикати
музику і танцювати під неї.
Моє захоплення побачив
тато, він і записав мене до
зразкового художнього
колективу «Радість», керівниками якого є Любов Василівна Харебіна та Уляна
Вікторівна Дудирівка.
Завдяки танцям я подорожую. Наш колектив систематично бере участь у різних
конкурсах, фестивалях, концертах. Це участь у благодійному концерті «Зимова казка»2016р.Всеукраїнський танцювальний марафон «Winter Fest» м.Чернівці ІІ місце 2017р.
Всеукраїнський вокально – хореографічний фестиваль
«Самоцвіти» м.Львів 2017р.Благодійний фонд «Крок до
милосердя» Музібафест м. Івано – Франківськ 2017р.
Благодійний концерт «Миколаївські дива» 2017р.
У звітних концертах міського центру дитячої та юнацької
творчості . червень 2017р.
Танці для мене – цілий світ. Адже це не просто рухи під
музику, танець – це ціле мистецтво. Ним ми розповідаємо
історію, яку глядачі розуміють, не почувши слів. Я і далі
хочу танцювати і сподіваюся досягнути високих результатів.
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Анна Луцька,
учениця 7 класу, - різностороння, творчо обдарована особистість. У
продюсерському центрі
«Star team» вона займається вокалом, хореографією та акторською
майстерністю, вчиться
гри на гітарі. Впродовж
чотирирічного заняття у
вокальній студії Аня брала участь у багатьох конкурсах, що
відбувалися у різних містах України, і здобула такі нагороди:
«Гордість Прикарпаття – 2015» - Гран-прі;
«Буковельський Зіркафест» - І місце;
«Карпатські Соловейки» - ІІ місце;
«Україна в моєму серці» ІІ місце;
«Grand fest Кам’янець» ІV місце.
«Дзвінкоголосі соловейки» - Гран-прі

Юлія Войтович

МОЄ ХОБІ - це співи.
Вокалом я почала займатися з 9 років, мені здається
, що моє захоплення дає
мені віру в себе і впевненість. Я займаюся співами
у вокальній студії «Солоспів». Моя студія брала
участь в багатьох благодійних концертах , а саме : «Голос дитячого серця», «Привітання
до Дня Незалежності України». Наша студія влаштовує перед кожним Новим роком новорічну зйомку, де ми співаємо
, а також вітаємо людей і Україну зі святами. Я брала участь
тільки в одному конкурсі - це «Карпатські соловейки » .

НАШІ ТАЛАНТИ
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Паранюк Кароліна

Дівчинка, яка співає з 4 – ох
років. Батьки побачивши
талант дочки, віддали її на
вокал до продюсерського
центру «Star Team». Перша
пісню, яку заспівала Кароліна «Мамо, я іду до школи», а
також в її репертуарі є пісні:
«На порозі Новий рік», «Розкажу про Україну», «Пісня
про бабусю», «Ой летять, летять сніжинки». Каролінка бере
участь у різноманітних конкурсах, перший свій кубок і корону
виграла в Чернівцях на конкурсі «Міні-світ краси» та отримала
титул «Маленька Принцеса України». Другий кубок- Гран-прі на
академконцерті. Брала участь у конкурсі «Співай».
Кароліна заспівала разом із покутською співачкою, диктором
та ведучою радіо «Дзвони», лауреатом багатьох всеукраїнських та
міжнародних пісенних фестивалів пісню «Батьківська доля». Вона є ведучою
програми «Веселий Нотний Стан»,
який організовує Оксана Лісовська на
Галичина.
Дівчинка активна, талановита, бере
активну участь у шкільних та міських
заходах.

Новосельська Софія

Моє хобі – вокал. Щодня
після уроків я відвідую заняття з вокалу в ДМШ № 2 ім.
В.Барвінського та у Продюсерському Центрі «Star Team»Також
дуже люблю відвідувати гурток
акторської майстерності й танців. У вільний час граю на фортепіано. Подорожую. Відвідую
різні вокальні конкурси, у яких
не раз займала призові місця.
Нещодавно виборола ІІІ місце
на обласному вокальному конкурсі ім. М.Лисенка та І місце на всеукраїнському конкурсі
«Зоряні мости». Пісня – моє натхнення й відображення моєї
душі, із нею я хочу пов’язати своє життя.

ВУЛИК №2
Залеська Софія

Мене звати Софія. І я дуже
люблю співати, слухати
музику і читати. Брала
участь в кількох співочих
конкурсах, таких як: Таланти землі Галицької, у якому
я посіла І місце в категорії
вокалістів, «Дзвінкоголосі
соловейки», що відбувся
в нашій школі. Також я побувала на різних конкурсах у
школах нашого міста. Я граю на бандурі уже шість років і
планую поєднати своє життя з
музикою. Я вважаю, що музика
є частиною моєї душі і назавжди залишиться там.

Івасів Юлія

Моє хобі – це музика. Навіть більше ніж хобі, тому
що без музики я і дня не
можу прожити. Також я
граю на фортепіано і дуже
хочу навчитись грати
на гітарі. Брала участь у
різноманітних конкурсах:
«Art Like Fest», «Зорепад», ліричний конкурс в
Коломиї, «Буковельський
Зірка Фест.» Також брала
участь у різних кастингах
і недавні конкурси, в яких я брала участь, - це Гра – Фест
Кам’янець і «Дзвінкоглосі соловейки. І займаюсь у продюсерському центрі «Star Team» .

