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Шановні підприємці Новоайдарської ОТГ!

Уже традиційно у першу неділю вересня, згідно з Указом Прези-
дента України, у нашій державі відзначається День підприємця. 
Запровадження цього свята на державному рівні – це визнан-
ня тієї ролі, яку відіграють у розвитку вітчизняної економіки 
підприємництво і приватна ініціатива.

Бажаю вам завжди знаходитись у потоці рівномірного і голов-
не – поступового зростання обсягів виробництва та реалізації 
товарів і послуг, а також постійного збільшення надходжень та 
прибутків!

Бажаю міцного здоров’я,  успіхів та нескінченної ділової енергії 
для втілення нових проектів! Нехай ваші особисті здобутки і досяг-
нення прискорюють економічний розвиток нашої Новоайдарської 
ОТГ!

Зі святом вас, шановні підприємці! Миру, добробуту, злагоди 
вам і вашим родинам, нових успіхів та здобутків, здійснення всіх 
мрій і задумів!

Ігор ШОПІН, Новоайдарський селищний голова.

Шановні колеги, освітяни Новоайдарщини!

Щиро вітаю вас зі святом першого дзвоника – Днем знань! Це 
свято справді єднає нас усіх – малечу, яка вперше крокує до шко-
ли, студентів, які сміливо ступають у доросле життя, учителів, 
викладачів, наставників, які відкривають світ пізнання та сход-
ження до джерел мудрості й продовжують вести усіх новими    
шляхами.

День знань – це початок нового навчального року, старт нових 
здобутків, сміливих сподівань та звершень!

Саме у День знань ми з особливою теплотою згадуємо своїх 
наставників, їх неоціненну роботу розуму і серця. Адже саме 
вони навчили нас вчитися, долати перешкоди, виховувати свій                      
характер і волю.

Упевнений, що спільна праця, наполегливість та єдність думок 
стануть запорукою успіхів у справі розвитку освіти.

Будьте мудрими. Нехай у вас і ваших дітей в житті завжди буде 
місце для знання та новацій, які завжди допомагають справлятися 
з усіма негараздами! Нехай цьогорічний першовересень буде соняч-
ним і несе добрий настрій у кожен освітній заклад, кожну родину! А 
навчальний рік відкриє перед молоддю нові горизонти пізнання себе 
і світу, педагогів надихне успіхами вихованців, батьків – гордістю 
за своїх дітей.

З повагою, С. С. Зражаєв,
голова Профспілки працівників освіти і науки Новоайдарщини.

Зранку 1 вересня на центральній площі 
смт. Новоайдар відбулися урочистості, 
присвячені Дню знань і початку                                                                       
навчального року.

На святі були присутні Новоайдарсь-
кий селищний голова Ігор Шопін, на-
чальник відділу освіти Новоайдарської 
селищної ради Олександр Селіхов і де-
путат Щастинської районної ради Яна 
Меркуленко-Мосяж. Ігор Шопін і Олек-
сандр Селіхов привітали дітей, їх батьків 
і викладачів з початком навчального 
року, побажавши учням наснаги і успіхів 
у навчанні, а викладачам – здоров’я, 
терпіння і натхнення для роботи.

Також 1 вересня відбулось урочисте 
відкриття дитячого садочка «Сонечко» 
після проведення капітального ремонту 
будівлі з термомодернізаційним ефектом 
та заміною вікон на енергозберігаючі.

На свято завітали почесні гості: дирек-
тор департаменту міжнародної технічної 
допомоги, інноваційного розвитку та 
зовнішніх зносин  Луганської обласної 
військово-цивільної адміністрації Де-
нис Денищенко, Новоайдарський се-
лищний голова Ігор Шопін, консуль-
танти із розвитку громад Східного 
регіонального представництва УФСІ Ка-
терина Клименко та Андрій Федоров, на-
чальник відділу освіти  Новоайдарської 
селищної ради Олександр Селіхов, які 
привітали новоайдарців з цією чудовою             
подією.

Подія дійсно визначна. Ремонтні ро-
боти тривали не один місяць. А з чого 
все почалося?

В 2019 році селище Новоайдар взя-
ло участь у конкурсі субпроектів 
Українського фонду соціальних 
інвестицій (УФСІ) зі створення жит-
ла для внутрішньо переміщених осіб 
(ВПО). Конкурс проводився в рам-
ках проекту «Сприяння розвитку 
соціальної інфраструктури, УФСІ VI», 
який фінансується Урядом Федеративної 
Республіки Німеччини через Німецький 
банк розвитку.

Основною метою Проекту є підтримка 
інфраструктурних заходів в українських 
громадах з високою часткою ВПО шля-
хом створення для них житла та ремонту 
об’єктів соціальної сфери, таких як шко-
ли та дитячі садки.

В рамках цього проекту було 
здійснено утеплення фасаду дитячого са-
дочку, замінено вікна, утеплено горище і   
влаштовано пандус.

Загальний обсяг інвестицій в 
капітальний ремонт ДНЗ «Сонечко» 
склав 5,5 млн. грн.

Внесок громади: фінансування роз-
робки проєктно-кошторисної доку-
ментації, заміна покрівлі.

Тож цього року 1 вересня тут подвійне 
свято – це День знань та урочисте 
відкриття ДНЗ «Сонечко».

Звичайно, чудові та щирі но-
мери – пісні, вірші – підготували 
працівники та юні вихованці дитячого                                                     
садочка.

Щиро радіємо події й ми. Нехай і 
надалі тут лунає щасливий дитячий   
сміх!
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Напередодні 1 вересня МОЗ України 
опублікував постанову про правила 
навчання в школах в умовах епідемії 
коронавирусу. Що ж передбачається 
для школярів, педагогів та батьків у               
прийдешньому навчальному році?

Нових обмежень або вимог із сані-
тарних норм у новому навчальному році 
не з'явилося. Школярі, як і раніше, мусять 
носити маски на перервах і обробляти 
руки антисептиком. На заняттях можна 
перебувати без маски, а розклад має бути 
складений таким чином, щоб уникнути 
скупчення дітей в одному місці.

Після кожного заняття учитель мусить 
провітрювати клас не менше 10 хвилин.

Також у МОЗ дали рекомендації       
вчителям, школярам та їхнім батькам.

Як і в минулому році, вчителі та інші 
особи можуть потрапити в школу тільки 
в захисній масці. Якщо у вчителя тем-
пература тіла виявиться вище 37,2 гра-
дуса, він зобов'язаний попередити ди-
ректора, залишитися вдома і звернутися                    
до лікаря.

Проводити заняття вчителя мо-
жуть без захисної маски, якщо 
регіон знаходиться в «зеленій» або 
«жовтій» карантинних зонах каран-
тину. У «помаранчевій» і «червоній» 
зоні вчителі зобов'язані надягати ма-
ски, щоб знизити ризик захворювання                                                                   
коронавірусом.

Перед початком уроків педагог пови-

нен поцікавитися самопочуттям учнів, 
і якщо у когось є скарги - відправити 
його до медсестри. Дитину ізолюють, 
сповіщають батьків, і вирішується 
питання про обстеження дитини                    
лікарями.

Директор школи повинен скласти 
розклад занять таким чином, щоб уник-
нути надмірного скупчення учнів. У ми-
нулому навчальному році, наприклад, 
діти вчилися у дві зміни. У МОЗ реко-
мендують розглянути можливість про-
ведення деяких занять на відкритому                                
повітрі.

Також директор мусить простежити, 
щоб у школі були добре обладнані мед-
пункти, в них вистачало медикаментів 
для надання першої допомоги.

Згідно з розпорядженням голови 
МОЗ Віктора Ляшка, батьків не пуска-
тимуть всередину школи. Винятки бу-
дуть зроблені для тих, хто супроводжує         
дитину з інвалідністю.

lenta.ua

Міністерство щороку надає закла-
дам освіти дозвіл проводити донабір 
вступників, які виявили бажання        
вступити до профтеху.

Заклади професійної освіти мо-
жуть продовжити прийом документів 
від вступників на бюджетні місця 
до 1 жовтня. Додатковий прийом 
можна здійснювати лише у межах 
ліцензованого обсягу, повідомляє 
Міністерство освіти і науки. За слова-
ми заступника міністра освіти і науки 
Ігора Гарбарука, Міністерство щороку 
надає закладам освіти дозвіл прово-
дити донабір вступників, які виявили 
бажання вступити на кваліфікованого 
робітника до закладу профосвіти.

Зазвичай ці зарахування тривають 
упродовж вересня й завершуються у 
жовтні, коли розпочинається інтенсивне 
навчання.

Варто зауважити, що йдеть-
ся не про формування нових груп 
першокурсників, а про донабір в уже 
створені групи на вільні місця, – пояснив                                                               
Гарбарук.

vseosvita.ua

 
 

Всеукраїнська рада церков і релігійних 
організацій та Міністерство освіти і нау-
ки підписали угоду про співпрацю щодо 
викладання курсів морального спряму-
вання. Угода діятиме 5 років. У МОН за-
явили, що цією угодою, зокрема, перед-
бачено низку пріоритетів:

- співпраця у справі проходжен-
ня ліцензування освітньої діяльності 
закладів вищої духовної освіти та 
подальшої акредитації їхніх освітніх 
програм;

- забезпечення розвитку приват-

них садочків та шкіл задля створення 
рівних умов для всіх закладів освіти цих     
рівнів;

- забезпечення належної освіти 
неповнолітніх дітей, які перебувають у 
закладах пенітенціарної системи.

Водночас Українська греко-католиць-
ка церква повідомила, що у першому 
пункті угоди йдеться про те, що у шко-
лах можуть викладати курси морального 
спрямування.

Сторони погоджуються щодо 
необхідності сприяння викладанню 
курсів морального спрямування у шко-
лах, виховання у садочках з метою 
формування у дітей засад моральності 
і духовності, забезпечення належного   
виховання молоді, – запевнили в УГКЦ.

24tv.ua

 

Підтримка незалежності. Абсолют-
на більшість українців проголосували би 
за незалежність України, якби сьогодні 
стояв такий вибір (80 %). Проти прого-
лосували б 15 %, не змогли відповісти            
5 %.

Зовнішньополітичний вектор. 50 % 
українців вважають, що країна повинна 
рухатися в бік Європи, 35 % виступають 
за рівнозначне віддалення України як від 
РФ, так і від Європи. 9 % опитаних хо-
чуть, щоб країна рухалася в бік Росії, ще 
6 %  не змогли відповісти.

Вступ до ЄС. За приєднання України 
до Євросоюзу на референдумі проголо-
сували би 64 % опитаних, проти – 27 %. 
Ще 5 % не визначилися, а 4 % не пішли б 
голосувати.

Вступ до НАТО. 54 % підтримали би 
вступ України до Альянсу, 35 % – проти. 
Ще 8 % не визначилися, і 3 % не пішли б 
на референдум.

Міграційні настрої. 65 % опита-
них не хотіли б працювати за кордоном, 
33 % висловили бажання виїхати, ще 
3 % – не змогли відповісти. При цьо-
му серед українців 16-24 років тіль-

ки 44 % хочуть залишатися в країні, а                                                        
54 % сказали, що поїхали би працювати                                                                
за кордон.

Самоідентифікація. Громадянами Ук-                                                                                
раїни вважають себе 75 % опитаних,             
11 % не відчувають себе такими. Єв-
ропейцями себе ідентифікують 26 % 
опитаних, а  «радянською людиною» –                                                                    
21 %

Ностальгія за СРСР. Більшість укра-
їнців не жалкують про розпад Радян-
ського союзу (61 %), 32 % відчувають 
ностальгію за тими часами, 7 % не змогли 
відповісти. Примітно, що «ностальгуючі» 
знайшлися і серед народжених у незалеж-
ній Україні (11 % – серед українців 16-24 
років, 15 % – 25-30 років).

Здоров'я. Тільки 11 % українців прохо-
дять профілактичний медогляд кожні пів-
року, 31 % – щороку, 7 % – раз на кілька 
років. Майже половина опитаних (48 %) 
звертається до лікарів лише в разі, якщо 
щось турбує.

Подорожі. За останні п'ять років 
тільки 30 % українців хоча б раз ви-
їжджали до країн Європи, а на ку-
рорти Єгипту і Туреччини – тільки                                                              
16 %.

Ставлення до ЛГБТ. 47 % укра-
їнців негативно ставляться до пред-
ставників нетрадиційної сексуальної 
орієнтації, 44 % – нейтрально, 7 % –                                                  
позитивно.

Рік тому Центр Разумкова спільно з 
Центром Соціс провели подібне опиту-
вання. Тоді за членство в ЄС виступи-
ли 58 % українців, за вступ до НАТО –                                                                             
48 %. Тільки 24 % опитаних назвали 
Росію «звичайною країною-сусідом», а 
59 % – агресором.

news.liga.net

Більшість українців відчувають се-                                                                               
бе громадянами своєї країни і 
підтримують вступ до Євросоюзу і 
НАТО. Є й ті, що «сумують» за СРСР, і 
прихильники руху в бік країни-окупанта 
РФ – їх меншість. Такими є резуль-
тати соціологічного опитування, яке 
до 30-ї річниці незалежності України                                                                   
провела компанія Група Рейтинг.

- Ігоре Вікторовичу, в школах гро-
мади, як по всій Україні, прозвучали 
Перші дзвоники. Скільки учнів сіли 
за парти в новому навчальному році?    
Серед них першачків?

- В новому навчальному році в нашій 
громаді загалом сіли за парти 1441 учень, 
серед них перший раз до навчального   
закладу пішли 125 дітей.

- Чи відчувається дефіцит 
педагогічних кадрів у школах громади?

- На території Новоайдарської 
селищної територіальної грома-
ди 12 закладів загальної середньої 
освіти, в яких працюють гарні фахівці, 
викладачі, які добре знають свою 
справу. Але кадрові питання у сфері 
освіти завжди є актуальними. І ми не є                                                    
виключенням.

- Які висновки комісій про перевірки 
готовності шкіл до навчального року. 
Чи всі готові?

- Усі навчальні заклади дуже 
відповідально підготувалися до ново-
го навчального року. Значних зауважень 
будь-якому закладу не було зазначено. 

Тому за висновками комісії всі вони 
пройшли перевірку і готові відкрити свої 
двері для наших дітей. Але є ще над чим 
працювати для того, щоб відповідати 
останнім вимогам. 

- У яких школах відбувались 
капітальні ремонти?

- Поточні ремонти були виконані           
в усіх навчальних закладах.

Капітальний ремонт триває лише         
у Новоайдарському ліцеї.

- Яка ситуація щодо завер-
шення ремонту Новоайдарського                               
ліцею?

- В планах завершити капітальний ре-
монт Новоайдарського ліцею до кінця 
календарного року.

- Яка ситуація складається навколо 
дошкільних навчальних закладах. Чи 
будуть вони функціонувати у повному 
обсязі?

- На території Новоайдарської се-
лищної територіальної громади розта-
шовано 13 закладів дошкільної освіти. 
З 1 вересня всі вони функціонують у 
повному обсязі. Ми зацікавлені в тому, 

щоб наші діти мали змогу спілкуватися 
з однолітками, розвиватися та пізнавати 
навколишній світ за допомогою 
професійних вихователів.

- Як буде організоване харчування 
дітей у закладах освіти?

- Харчування дітей в закладах освіти 
організоване відповідно до принципів си-
стеми НАССР та санітарно-гігієничних 
норм. Лише в чотирьох школах відсутні 
харчоблоки, але там організоване             
буфетне харчування.

- Чи планується у подальшому за-
криття шкіл із невеликою кількістю 
учнів?

- Це дуже болюче питання для усіх 
нас. Наразі фінансування закладів 
загальної середньої освіти відбувається 
в повному обсязі, ми не закрили жодної 
школи. Всі вони відкрили свої двері 
для наших дітей в цьому навчальному 
році. Що буде далі? Подивимось, але 
зі своєї сторони ми зробімо все можли-
ве, щоб усі заклади освіти працювали                                           
якнайдовше. 

- Що Ви побажаєте учням та вчи-

телям, а також батькам у новому    
навчальному році?

- В новому навчальному році я хочу 
побажати всім міцного здоров’я, миру 
та успіху. Учням – гарного настрою на 
весь навчальний рік, блискучих успіхів, 
легких завдань, цікавого дозвілля, вели-
ких знань і особистих досягнень. Вчи-
телям – старанних учнів, високої зар-
плати і, звісно, терпіння. Бажаю батькам 
мудрості та розуміння.
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Дільничний офіцер поліції 
СДОП відділу превенції

Щастинського РВП,
лейтенант поліції

Олександр БАБЕНКО 

Адміністративна дільниця № 090215
Новоайдарська ОТГ:

с. Айдар-Миколаївка, с. Маловенделівка,
смт. Новоайдар: вул. Соснова, кв. Миру,

вул. Ювілейна, кв. Молодіжний,
пров. Ювілейний, вул. Набережна,

вул. Шопіна, вул. Центральна,
вул. Підгорна, вул. Суворова, пров. Зелений,

пров. Підгорний, пров. Сінний, пров. Речний, 
пров. Садовий, вул. Гагаріна, вул. Соняшна

Старший дільничний
офіцер поліції

СДОП відділу превенції
Щастинського РВП,

майор поліції 
Віктор ЦИГАНКОВ

Адміністративна дільниця № 090216
Новоайдарська ОТГ: смт. Новоайдар:

вул. Лісна, вул. Центральна, вул. Великий 
Шлях, пров. Яблуневий, вул. Луганка,

вул. Віті П'ятьоркіна, вул. Южна, вул. Зарічна, 
вул. Северна, вул. Піщана, пров. Вишневий,

вул. Вишнева, вул. Прогонна, вул. Коваленко, 
вул. Банківська, вул. Полубоярова,

пров. Центральний,  вул. 40 років Перемоги,
кв. Шевченка, вул. Банківська

Дільничний офіцер поліції 
СДОП відділу превенції

Щастинського РВП,
старший лейтенант поліції

Василь СОРОКІН

Адміністративна дільниця № 090217
Новоайдарська ОТГ: с. Деменкове, с. Царівка, 
с. Райгородка, с. Бахмутівка, с. Михайлівка, 

с. Дубове 

Дільничний офіцер поліції
СДОП відділу превенції

Щастинського РВП,
лейтенант поліції

Павло ШЕХАВЦОВ

Адміністративна дільниця № 090218
Новоайдарська ОТГ: с. Новоохтирка,

с. Степний Яр, с. Попасне, с. Муратове,
с. Капітанове

Дільничний офіцер поліції 
СДОП відділу превенції

Щастинського РВП, 
лейтенант поліції
Віталій ШЕВЧУК

Адміністративна дільниця № 090219
Новоайдарська ОТГ: с. Гречишкине, 
 с. Путилине, с. Безгинове, с. Окнине

Дільничний офіцер поліції 
СДОП відділу превенції

Щастинського РВП,
старший лейтенант поліції 

Євгеній ПОДРОЙКО

Адміністративна дільниця № 090220
Новоайдарська ОТГ: с. Михайлюки, 

 с. Дмитрівка, с. Побєда, с. Чистопілля 

Дільничний офіцер поліції 
СДОП відділу превенції

Щастинського РВП,   
 лейтенант поліції

Григорій БОНДАРЄВ

Адміністративна дільниця № 090221
Новоайдарська ОТГ:

с. Олексіївка, с. Колядівка, с. Вовкодаєве 

Старший дільничний
офіцер поліції

СДОП відділу превенції
Щастинського РВП,

капітан поліції
Володимир ЛЕВЧЕНКО

Адміністративна дільниця № 090222
Новоайдарська ОТГ: с. Штормове,

с. Ковпаки, с. Переможне,
с. Петренкове, с. Трудове

Старший дільничний
офіцер поліції

СДОП відділу превенції
Щастинського РВП,

капітан поліції
Олександр ТАРАСЕНКО

Адміністративна дільниця № 090223
Новоайдарська ОТГ: с. Денежникове, 

 с. Співаківка

 

У роботі конференції взяли 
участь голова Новоайдарської 
селищної ради Ігор Шопін, го-
лова Щастинської районної 
державної адміністрації Тетя-
на Новикова, заступник голови 
Щастинської районної ради Га-
лина Ліннік, голова Луганської 
обласної організації Профспіл-
ки працівників освіти і науки 
України Сергій Севрюк, праців-
ники відділу освіти та Центру 
професійного розвитку педаго-
гічних працівників, керівники 
та педагоги закладів загальної 
середньої освіти, позашкільних 
закладів та закладів дошкіль-
ної освіти, санаторної школи, 
голови шкільних організацій 
профспілки працівників освіти              
і науки України.

На початку конференції про-
звучали слова привітань та по-
бажання наснаги в новому на-
вчальному році від керівників 
громади та району.

На конференції у вигля-
ді доповіді та виступів були               
розглянуті наступні питання:

- «Тенденція розвитку су-
часної освіти Новоайдарщини: 
готовність до нового 2021-2022 
навчального року», допові-     
дач – начальник відділу освіти 
Новоайдарської селищної ради     
Олександр Селіхов;

- «Нова українська школа в 
дії Бахмутівського ліцею» – ди-
ректор Бахмутівського ліцею        
Наталія Дубова;

- «Інклюзивна освіта дарує 
нове життя» – асистент вчителя 
Новоайдарського ліцею Тетяна 
Нікітіна;

- «Краєзнавчий аспект на-
ціонально-патріотичного ви-
ховання. Досвід Денежни-
ківського ліцею» – директор 
Денежниківського ліцею Сергій                        
Перепелиця;

- «Формування базових осо-
бистих якостей дітей дошкіль-

ного віку у виховній систе-
мі закладу дошкільної освіти 
«Сонечко» – вихователь ЗДО                       
«Сонечко» Катерина Карпенко;

- «Презентація програми між-
народної співпраці між школами 
Європейського Союзу та краї-
нами-партнерами» – амбасадор 
Програми eTwining в Луганській 
області, вчитель Новоайдар-
ської обласної санаторної школи       
Ліліана Кранцевич;

- «Робота профспілкового ко-
мітету працівників освіти» – го-
лова Луганської обласної орга-
нізації Профспілки працівників 
освіти і науки України Сергій 
Севрюк та голова райкому 
профспілки працівників освіти      
Сергій Зражаєв.

Наприкінці конференції гра-
мотами відділу освіти Новоай-
дарської селищної ради та рай-
кому профспілки працівників 
освіти були нагороджені заклади 
освіти, які в новому навчально-
му році відзначають свій ювілей: 
Олексіївський ліцей – 55 років, 
Новоохтирський ліцей – 50 ро-
ків, Штормівський ліцей та ЗДО 
«Білосніжка» – 45 років. Також 
за самовіддану працю, високе 
служіння обраній справі, не-
втомний творчий пошук, висо-
кий професіоналізм та життєву 
мудрість, добро і щедрість душі 
грамотами нагороджені вчитель 
Денежниківського ліцею Чурсін 
Юрій Володимирович та вчи-
тель Штормівського ліцею Кал-
миков Олександр Васильович, 
які більше 30 років свого життя 
віддали керівним посадам своїх 
закладів освіти.

Відділ освіти Новоайдар-
ської селищної ради бажає всім 
закладам освіти нашої громади 
чудового початку нового на-
вчального року, натхнення всім 
педагогам, досягнення постав-
лених задач та підкорення нових                 
вершин!

 

30 серпня 2021 року в Новоайдарському селищному Будин-
ку культури пройшла щорічна серпнева конференція педа-
гогічних працівників «Тенденція розвитку сучасної освіти 
Новоайдарщини: готовність до нового 2021-2022 навчального                                                                                      
року».
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30 років сміливо крокуєш,
Незалежна, терпляча, свята.

Волю й злагоду людям даруєш,
Та дорога твоя непроста.

І. Хільченко.
Історія суспільства кожної країни 

відраховує події, дати за тисячоліття 
існування держави. Багато драматич-
них подій та випробувань довелося по-
долати і нашій державі. Але ніхто не 
зламав український народ, його праг-
нення до свободи і незалежності. На 
захист своїх прав і свобод український 
народ йшов під Державним прапором. 
І тому 23 серпня українці відзначають 
День Державного Прапора України. В 
усіх містах і селах піднімаються націо-
нальні знамена, адже Державний Пра-                                                   
пор – один із трьох офіційних державних 
символів, що символізують суверенітет      
держави.

23 серпня. Ранок. До сільського Бу-
динку культури поспішають олексіїв-
ці. Сьогодні День Державного прапора 
України. Ведучі Роман Поклонський та 
Юлія Тищенко розповіли, що наш пра-
пор – поєднання чистого безхмарно-
го неба, що простягається над жовтим 
безмежжям хлібного лану. У виконанні 
ведучих звучать вірші О. Олеся, Н. По-
клада, Д. Павличка. І ось урочиста мить! 
Право підняти прапор надається отаману 
гурту «Село на славній Україні» Сергію 
Тищенку. Звучить Гімн України (співа-
ють усі), в золотих сонячних проміннях 
майорить Державний Прапор. Староста 
Ніна Василівна Третьякова вітає присут-

ніх зі святом, бажає достатку, всіляких 
гараздів, відмінного здоров’я, процві-
тання та щасливого майбуття. А да-                              
лі – на всіх чекає святковий концерт, 
присвячений 30-річчю Незалежності. Ве-                                                                               
дучі Роман Поклонський та Юлія Ти-
щенко відкривають концертну програму 
прекрасними поетичними словами.

Як символ достатку і життя дівчат-
ка на рушниках винесли хліб-сіль і 
вручили старості села Н. В. Третьяко-                       

вій та голові ветеранської організації             
Н. І. Гетьманцевій. Наталія Іллівна щиро 
подякувала і підкреслила, що, вручаю-
чи хліб-сіль, олексіївці проявили повагу 
до всіх ветеранів села, які вирощували 
хліб, обробляли землю. Усім присутнім 
Н. І. Гетьманцева побажала добробуту,                
бути щедрими, як хліб.

У виконанні вокального ансамблю: 
Анастасія Кошман, Оксана Коробка, 
Юлія Тищенко, Юлія Кобилєва (керів-

ник М. М Гапонов) звучить пісня «Є на 
світі моя країна». Ансамбль народних 
інструментів виконав музичну компо-
зицію  «Чардаш». Урочисто прозвучала 
пісня «На нашій Україні» у виконанні 
вокального квартету. Для присутніх зву-
чали різножанрові композиції «Їхав ко-
зак за Дунай», «Накуй, зозуле», «Танок 
маленьких лебедів» (соліст на балалайці 
Сергій Тищенко). Заключний акорд кон-
церту - пісню «Україна» - виконали усі 
учасники концерту.

До присутніх звернулася староста 
села Н. В. Третьякова. Вона привіта-
ла усіх із 30-ю річницею Незалежності 
України, побажала всього найкращого 
жителям села. Подякувала артистам за 
змістовний концерт і побажала учасни-
кам художньої самодіяльності творчих                     
успіхів.

Задоволені, усміхнені глядачі теж 
щиро дякують за працю і наполегливість 
учасників ансамблю: Кошман Анаста-
сію, Тищенка Сергія, Тищенко Юлію, 
Коробку Оксану, Підгорного Максима, 
Приймак Інну, Кобилєву Юлію, Пере-
пелицю Олександру. Їхня творчість під 
керівництвом директора БК Гапонова 
Миколи Михайловича дає життя україн-
ській пісні, українській мові солов’їній, 
стверджує непереможність і наснагу 
українського народу.

І свою розповідь ми закінчуємо слова-
ми В. Симоненка: «Народ мій є! Народ 
мій завжди буде! Ніхто не перекреслить 
мій народ!».

Прес-центр
читацького клубу «Іскра Пам’яті». 

З самого початку учні ліцею, які за-
хотіли долучитися до цієї справи, були 
поділені на чотири команди. Кожна з 
цих команд обрала напрям роботи, свій 
проєкт, над яким працювала. Після цьо-
го в нашому Новоайдарському ліцеї було 
проведено презентацію та серед цих 
чотирьох проєктів обрано один, який й 
буде презентовано в Києві. Переможцем 
визнано проєкт команди «Рідна школа» 
під назвою «Велопарковка».

Чому зупинились саме на цьому 
проєкті? По-перше, він екологічний і 
направлений на покращення стану на-
вколишнього середовища. По-друге, 
багато учнів Новоайдарського ліцею 
користуються саме вело транспортом, і 
їм потрібне місце для безпечного пере-
бування велосипедів під час навчального 
процесу. Велопарковка за проектом роз-
рахована на 60 місць. Ми вирахували, що 
цього буде достатньо. Також зазначимо, 
що це буде крита паркова, тобто ні дощ, 

ні спека не нашкодять залізним коням 
наших учнів. Ще одним «плюсом» є той 
факт, що цю паркову можна буде за по-
треби використовувати як місце очіку-
вання відправлення шкільного автобусу 
(за планом, вона знаходитиметься поряд 
із зупинкою), і діти, якщо буде необ-
хідність, зможуть перечекати там дощ,     
або вкритися від спеки.

Тож, впевнені в своєму успіху, ми 
рушили до столиці. В перший день ми 
мали змогу відвідати цікаві екскур-
сії. Потім діти взяли участь у цікавих 
майстер-класах. А надалі на нас че-
кала вже безпосередньої презентації                                           
проєктів.

На заході були присутні почесні гос-
ті, які привітали присутніх учнів.  Серед 
поважних гостей були заступник гене-
рального директора Товариства Черво-
ного Хреста України Ілля Кліцковський; 
керівник з питань реалізації програм в 
Україні МКЧХ Даніель Баннског; керів-

ник з питань реалізації програм 
в Україні Датського ЧХ Антуан 
Терьєн; міжнародний радник 
Датського Молодіжного Чер-
воного Хреста Аске Хельвег 
Краруп, спеціаліст проєкту «До-
ступ до освіти» МКЧХ Петро 
Рябухінта, координатор проєк-
ту «Безпечні школи: Молодь             
у дії» Олефіренко Юлія.

Настановчі слова для шкіль-
них команд прозвучали від 
Директора Департаменту мо-
лодіжної політики Міністер-
ства молоді і спорту Украї-
ни  Ірини Бєляєвої; директора 
Українського державного цен-
тру позашкільної освіти МОН 
Геннадія Шкурита, завідувача 
відділу Українського держав-
ного центру позашкільної осві-
ти, координатора руху лідерів 
учнівського самоврядування 
України Світлани Бут, а також 
проектної менеджерки Міністерства 
цифрової трансформації України «Дія.                                                     
Цифрова освіта» Руслани Коренчук.

Команда Новоайдарського ліцею 
«Рідна школа» гідно представила 
свій проєкт і увійшла до числа пе-
реможців. Діти не стримували емо-
цій. Не будемо приховувати: ми дуже                                                                   
задоволені!

Уповноважена Президента України 
з питань волонтерської діяльності На-
талія Пушкарьова відзначила коман-
ди грамотами. Всі команди отримали                        
заохочувальні подарунки.

Захід був неймовірний, наповнений 
позитивними емоціями. Далі команда 
«Рідна школа» буде ставати  до реаліза-
ції свого проєкту. На це ми маємо пев-
ний обмежений час та 55 тисяч гривень. 
Команда, до речі, кошторис теж підби-
вала самостійно, тож в ці 55 тисяч вкла-
дається беззаперечно. Що стосується 
строків, то ми маємо завершити реаліза-
цію проєкту в 2021 році. Спочатку нам 
відвели термін до вересня, але через те, 
що в Новоайдарському ліцеї наразі три-
вають ремонтні роботи, за «Велопарков-
ку» ми братися не можемо. Але, гадає-
мо, свій проєкт ми реалізуємо в жовтні. 
Й сучасна велопарковка з радістю буде 
зустрічати дітлахів та їхні чудові різно-
барвні велосипеди. Впевнені, цей про-
єкт і сучасний, і заради безпеки, і заради 
комфорту школярів, до того ж, й еколо-
гії в міру своїх можливостей ми також                                                            
допоможемо!

В. ШУЛЬГА, вчитель
Новоайдарського ліцею.

Нещодавно в м. Києві відбулася Національна презентація проєктів шкільних 
команд Донецької та Луганської областей у рамках ініціативи «Безпечні школи: 
Молодь у дії». Від Новоайларського ліцею була присутня команда-переможець 
«Рідна школа» з проєктом «Велопарковка».

Цьому заходу передувала копітка робота, направлена на розробку цікавих 
ідей, які можна втілити в життя для покращення умов перебування школярів 
в навчальному закладі.
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Протягом всіх змагань першості йому довелось зу-
стрітися та поборотися з сильними суперниками, і всім 
він давав гарну відсіч та гідно боровся, не шкодуючи 
сил, докладаючи всі знання, вміння, спортивний гарт. 
Вперто тренувався, готувався, проводив багато часу за 
тенісним столом.

Такі зусилля не були марними. За підсумками видо-

вищних змагань наш земляк посів друге місце та при-
віз до рідного Новоайдару «срібло» першості. Чудова      
новина, правда ж?

Євген скромно зауважує, що до змагань готувався, 
адже дуже хотілося виступити вдало. «Спорт — це по-
стійні тренування. Тут немає часу на довгі відпустки 
та прогули, - говорить Є. Солдатенко. - Але для мене 
це не являє якихось складнощів. Тренуюсь із задово-
лення, до змагань готуюсь завжди з позитивними дум-
ками. Все це дає змогу в результаті демонструвати 
гідну гру та бути гарним сильним суперником, з яким                                                                                     
цікаво.

Мені теж цікаво зустрічатися з сильними під-
готованими спортсменами. Відчуваю піднесен-
ня. А особливо радієш, коли із боротьби виходиш 
переможцем. Це особливі, ні з чим незрівнянні                                                                                     
почуття».

Ми пишаємось нашим земляком. Молодець, Євге-
не! Так тримати! Подальших спортивних та життє-
вих перемог, гідних та чесних суперників на шляху. 
Нехай не зникає спортивний запал й надихає на нові                   
звершення!

М. ТИХОНОВА.

 

Нещодавно в місті Старобільськ відбулась 
відкрита першість Старобільської ОТГ з настільного 
тенісу. У змаганнях взяли участь багато таланови-
тих спортсменів з різних куточків Луганщини.

Новоайдарщину в змаганнях гідно представи-
ли досить відомі місцеві спортсмени, тенісисти 
Стас Каширін, Ігор Ткачов, Олександр Бондар та 
Євген Солдатенко. Він брав участь у багатьох зма-
ганнях обласного масштабу й зарекомендував себе                        
з найкращого боку.

Последний тур чемпионата Новоай-
дарской ОТГ уже не влиял на располо-
жение первой призовой тройки. А вот 
места в турнирной таблице еще не были 
распределены. Денежниковцы перед по-
следним туром занимали шестое место 
с пятью очками. Но при хорошем стече-
нии обстоятельств могли «подвинуть» с 
четвёртого места команду «Альянс». Од-
нако, это было возможным только в том 
случае, если две оставшиеся игры будут 
выиграны. То есть, нужно было побед-
но завершить встречу с командой Дми-
триевки и, что самое главное, выиграть 
у настоящих чемпионов района – коман-

ды ДЮСШ-1. Команда села Дмитрие-
вка уже имела гарантированное 6 место 
в чемпионате и играла не на результат, 
а в свое удовольствие. Они много ри-
сковали, часто организовывали атаки 
из невыгодных положений, надеясь на 
случай. Но такая игра предусматрива-
ет и большое количество ошибок. Дей-
ствительно, ошибок было много, но на 
площадке не было нервозности, не было 
упреков. Поражение дмитриевцы приня-
ли безболезненно, с оттенком юмора и 
удовлетворенности игрой.

Но впереди у команды Денежниково 
была завершающая игра с чемпионом, и 

команда вышла на площадку не отдавать 
очки, а бороться за каждый мяч. Может 
быть, чисто психологически новоай-
дарцы, которые уже получили награды 
чемпионата, и не настраивались на 
упорную борьбу. Но это был как раз тот 
случай, когда чемпион впервые не смог 
взять игру под свой контроль. Первый 
сет Денежниково выиграло со счетом 
25:16. Второй остался за ДЮСШ-1                                                               
(25:20). 

Спор за четвертое место должен был 
решить заключительный третий уко-
роченный сет, в котором игра длится 
до 15 очков. Вот тут-то опыт денежни-
ковцев дал о себе знать, и они букваль-
но на нервах вырвали победу, отобрав                       
такие нужные очки у чемпиона.

В итоге вслед за 
лидерами командами 
ДЮСШ-1, ДЮСШ-2 и 
села Рагородка, коман-
да Денежниково заняла 
в чемпионате четвёртое 
место, подвинув на пя-
тое «Альянс». Шестое 
место осталось за дми-
триевцами, а замыка-
ют турнирную таблицу 
алексеевцы.

Что ж, хотелось бы 
поздравить всех участ-
ников турнира, все ко-
манды, которые приня-
ли участие в борьбе за 
первенство. Хочется ве-
рить, что в зимнем пер-

венстве примут участие большее коли-
чество команд, и борьба будет не менее                              
интригующей и зрелищной.

Особенно хотелось бы отметить 
четкое судейство судьи Сергея Поте-
хи, который внимательно следил за 
каждым игровым моментом и спо-
собствовал тому, чтобы каждая игра 
была зрелищной, но без нарушений                                                               
правил.

Новоайдарцы увидели игры лучших 
волейбольных команд благодаря поддер-
жке и инициативе районной организации 
«Спорт для всех» (руководитель – Роман 
Ромах), под патронатом Новоайдарской 
поселковой ОТГ.

Не за горами День физкультур-
ника, и, надеюсь, этот праздник без                               
волейбольного турнира не обойдется.

В. МАРТЫНОВ.
P. S. Підсумки турніру прокомен-

тував керівник районної організації 
«Спорт для всіх» Роман Ромах: «Впер-
ше в Новоайдарській громаді КУ НСЦ 
«Спорт для всіх» провели першість 
громади з волейболу. В змаганнях взя-
ли участь команди Райгородки, Дми-
трівки, Олексіївки, Денежнікового 
та Новоайдару. Перше місце посіла 
команда ДЮСШ-1, друге – ДЮСШ-
2, третє – Райгородка. Дякуємо всім 
спортсменам за участь у змаганнях, 
окрема подяка керівництву Новоай-
дарської громади на чолі з Ігорем Ві-
кторовичем Шопіним за сприяння                                           
розвитку спорту».

В центрі села з нагоди 30-го Дня 
народження нашої країни зібралися 
місцеві мешканці та гості села (зав-
дяки турботі селищного голови Ігоря 
Шопіна  до місця проведення свят-
кування було організоване підвезен-

ня). Всі були в піднесеному святково-
му настрої, в очікуванні неймовірного                                                                         
дійства.

Від імені голови та колективу СФГ 
«Айдар-Овощ» виступила І. М. Короб-
кіна. Вона привітала присутніх зі свя-

том та побажала чудового настрою та        
процвітання.

Надалі — Хвилина мовчання в пам'ять 
всіх захисників, що боронили кордони 
України ціною власного життя.

І ось вже в самому розпалі святкова 
концертна програма. В ній взяли участь 
і дорослі, і діти. Що приємно, не тіль-
ки учасники художньої самодіяльності 
Айдар-Миколаївського клубу (директор      
Т. Рябоконь), а й всі бажаючі. Вони разом 
зі своїми батьками, матусями вивчили 
віршики (щира їм дяка) та артистично й 
дуже щиро розповіли їх глядачам. Гарно 
впорались зі своїми ролями Аліна Зорій, 
Сашко Суворов, Микита та Карина  Ри-
бянцеви, Настя та Владислав Доброскок, 
Мирослава Кобазєва, Іра Хрипко. Їхні чу-
дові виступи торкнулися кожного серця.

Дуже припав всім до душі виступ тріо 
юних козачат, активних та запальних.

Програма концерту була насиченою 
та на будь-який смак: пісні, танці, гу-
морески, інсценування, жарти — все 
було підготоване місцевими артистами 
на найвищому рівні. Вони – справжні 
молодці! Готувалися, репетирували, під-
бирали репертуар, щоб все сподобалось    
глядачам.

Привертала увагу дуже гарно оформ-
лена фотозона з україночкою та україн-
цем у повний зріст та об'ємною цифрою 
«30». Все це з любов’ю зроблено талано-

витими місцевими майстрами. Скільки 
фото зроблено тут цього святкового ве-
чора — не злічити. І у кожного залиши-
лась добра згадка про цю чудову дату.

Видовищним було завершення свят-
кування з жовто-блакитними димовими 
шашками, салютом та гучними опле-
сками й привітаннями присутніх. Це       
дійсно було вражаюче та незабутньо!

По завершенню концерту на ма-
лечу чекали солодкі подарунки від                       
О. Л. Павлова та СФГ «Айдар-Овощ», 
які постійно турбуються та піклуються 
про мешканців села та їх культурне до-
звілля. Діти залишились надзвичайно                            
задоволені.

Та після концерту дійство не завер-
шилося, а продовжилась веселою від-
ривною дискотекою, на якій мали змогу 
натанцюватись всі, від мала до велика.

Що й казати, нашій молодій державі 
пощастило з людьми, їхнім  натхненним 
трудом, невтомною працею, активною 
громадською позицією та небайдужі-
стю. Все в Україні буде добре, бо вона 
багата такими щирими, працьовитими                 
та відважними людьми!

В цей день тут лунали побажання 
міцного здоров’я, щедрої долі та до-
бра. Нехай радість та достаток будуть 
у кожній родині. А над Україною панує                 
мир!

М. ТИХОНОВА.

День Незалежності України – це найбільше національне свято. Незалежність 
є найціннішим скарбом, найвищим досягненням і найвагомішим надбанням,  
здобутим поколіннями українців.

24 серпня з нагоди 30-ї річниці Дня Незалежності України та Дня Держав-
ного прапора України відбулись урочистості і святковий концерт в селі Айдар-
Миколаївка.
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Австралия. В начальной школе, помимо базо-
вых арифметики, языка, физкультуры, окружающей 
среды и творческих уроков, учат умению выступать               
публично.

В средней школе обязательны английский, матема-
тика, теория вероятности, компьютерная грамотность, 
обществознание, история, география, экология, ис-
кусство (танцы, драма, музыка, рисование), физиче-
ская культура и наука (сюда входят химия, физика,       
астрономия).

В старших классах школьники уже изучают основы 
будущей специальности: бухучет, информационные 
технологии, экономику — разнообразие большое. 
Более того, учащиеся 11–12 классов получают до-
ступ к программе стажировок в рабочих компаниях, 
а после выпускных экзаменов у них есть возмож-
ность сразу устроиться на частично оплачиваемую                                
работу.

Касательно уроков физкультуры, есть интересная 
особенность: обычно в школах нет спортивного зала, 
уроки проходят на улице (в дождливую погоду просто 
отменяются). Старшеклассники на физкультуре могут 
заниматься серфингом, если их школы расположены 
недалеко от океана.

Далее прибавляются уроки основ религии (изуча-
ются этика и взгляды на разные религии), история, 
география, естественные науки, информатика, а также 
многочисленные предметы на выбор в зависимости 
от желания ученика, например кулинария, музыка, 
психология, фотография, танцы, драма, право, со-
циальное обеспечение, бухгалтерский учет, искус-

ство и дизайн, наука о море, путешествия и туризм                                       
и так далее.

Япония. В начальной школе дети изучают япон-
ский язык (не только современный, но и средневе-
ковый и древний), каллиграфию, поэзию, арифметику, 
природоведение, обществоведение (этику, историю, 
этикет), музыку, изобразительное искусство, физкуль-
туру и домашнее хозяйство.

В средней школе к перечню предметов добав-
ляются информатика, естествознание (физика, 
химия, биология, геология вместе), ОБЖ, исто-
рия, английский язык (обязательно с носите-
лем языка) и несколько специальных предметов                                                                                               
по выбору.

В старших классах, помимо предыдущих ба-
зовых предметов, существуют 2 специализации: 
по гуманитарным и по естественным наукам. 
Главной целью обучения является поступление 
в университет, поэтому ученики сами выбирают 
оставшиеся предметы, например, агрономию, про-
мышленность, торговлю, рыбалку, медицинскую 
подготовку, благосостояние, иностранные языки                                                                                                   
и так далее.

Китай. Обязательные предметы начальной шко-
лы: математика, китайский язык, иностранный 
язык и на выбор — рисование, музыка, физкультура                        
или труд.

Средние и старшие классы: прибавляются наука 
(физика, химия, биология вместе), обществознание, 
ОБЖ и информатика. Степень сложности и количе-
ство часов базовых предметов с каждым годом увели-
чиваются, превращая китайскую школу, по большому 
счету, в одну из самых тяжелых и психологически 
давящих на учеников систем образования.

США. Обязательные предметы начальных клас-
сов: арифметика, чтение и письмо, введение в                             
естественные науки, краеведение.

Предметы средних классов: математика, язык, ес-
тественные науки (совмещенные химия, биология, 
физика), социальные науки (история) и физкульту-
ра плюс внеклассная активность (на выбор) вроде 
психологии, криминалистики, журналистики, рито-
рики, резьбы по дереву, гончарного дела, кулинарии                                      
и так далее.

В старших классах обязательны математи-
ка, литература, естественные науки (год химии, 
год биологии и год физики), социальные на-
уки (история и государственное устройство),                                                                                       
физкультура.

К этому добавляются несколько предметов на 
выбор: актерское мастерство, физкультура, анатомия, 
статистика, информатика, энвироника, иностранные 
языки, живопись, скульптура, фотография, кинема-
тограф, театр, оркестр, танец, компьютерная гра-
фика, веб-дизайн, журналистика, редактирование 
ежегодника, обработка дерева или ремонт автомо-
билей. Список может варьироваться в зависимости                                           
от школы.

Израиль. Программа начальной школы: иврит, ма-
тематика, Танах (Священное Писание), история, гео-
графия, природоведение, английский язык, музыка, 
труд, рисование, ритмика и физкультура. С первого 
же года есть дополнительные предметы на выбор 
преподавателя: можно изучать робототехнику, фо-
кусы и цирковое искусство, театр, хореографию                                   
или ветеринарию.

В старших классах ученики сами выбирают на-
правление своего обучения. Можно изучать иностран-
ные языки, химию, физику, биологию, музыку, 
биотехнологии, физмат, дизайн, театр, кримина-
листику, психологию, экономику, виноделие и т. д. 
Также можно вместе со школьным дипломом по-
лучить сертификат по туристическому сервису или                                                         
бухгалтерии.

Испания. Начальное образование: испанский язык, 
литература, окружающий мир, физкультура, матема-
тика, иностранный язык и творческий предмет. По-
следнее — в основном музыка, которую преподают на 

довольно серьезном уровне: к окончанию школы дети 
умеют играть на каком-нибудь музыкальном инстру-
менте. Обычно это флейта, потому что ее легко носить 
с собой.

В средних классах добавляются социальные на-
уки, география, история, изучение пластики и изо-
бражений, музыка и технологии (последние 3 могут           
изучаться по году).

Германия. В Германии программы обучения детей 
не синхронизированы, единых учебников и стандар-
тов по предметам нет, но еще в начальной школе все 
начинают учить английский, а с четвертого класса 
вводится половое воспитание.

Великобритания. В начальной школе дети изуча-
ют английский язык, математику, историю, геогра-
фию, музыку, технологию промышленности и искус-
ство. Окончательный список предметов формируют 
родители.

Пятибалльная система. 1 – отлично; 2 – очень 
хорошо; 3 – хорошо; 4 – удовлетворительно; 5 –                
неудовлетворительно, плохо.

Пятибалльная система используется, например, в 
Германии. Но не в совсем привычном для нас виде. 
Здесь пять баллов – это эквивалент нашей единицы.   
В таком виде пятибалльную систему используют 
также в Чехии, Австрии, Словакии.

А вот в привычном нам варианте, где пятерка – выс-
ший балл, система используется в Эстонии, Сербии, 
Венгрии, Хорватии, Македонии, Кыргызстане, Монго-
лии, Парагвае. В качестве минимального проходного  
в этих странах достаточно набрать 2 балла.

Десятибалльная система. Является самой близ-
кой и понятной для нас. Думаю, не стоит объяснять, 
что 10 – это круто, а 1 – это не просто плохо, а очень-
очень плохо. Такая же система оценок в Латвии, но 
здесь могут поставить и 0 баллов при совсем уж ну-
левых знаниях. И в этом Латвию поддерживают Лит-
ва, Молдова, Румыния, Албания, Нидерланды, Ита-
лия, Исландия, Греция (в высших учебных заведениях 
и начальной школе), Вьетнам, Мексика, Колумбия, 
Эквадор.

А вот в Нигерии используют обратную десяти-
балльную шкалу. Здесь наивысшим баллом является 
1, а 9 и 10 – неудовлетворительные оценки. 

Двенадцатибалльная система. В Украине от-
личником себя может считать ученик, в дневнике               
которого превалируют баллы 10, 11 и 12.

Двадцатибалльная система. На средней ступени 
образования в Греции (в лицеях и гимназиях) исполь-
зуется 20-балльная шкала оценки знаний, при кото-
рой допустимо использование дробных чисел: 18,5-
20,0 – отлично; 15,5-18,4 – очень хорошо; 12,5-15,4 
– хорошо; 10,0-12,4 – удовлетворительно; 0,0-9,9 –                                                              
неудовлетворительно.

Франция тоже считает, что 20 баллов – это диа-
пазон, достаточный для оценки знания школьников. 
Только вот получить высший балл в этой стране не 
представляется возможным. По мнению французов, 
на 19 баллов предмет может знать только учитель, а 
на 20 – один Бог. А для того, чтобы быть уверенным 
хорошистом, достаточно получать 10-14 баллов.

Также двадцатибалльная система оценок характер-
на для Марокко, Ирана, Ливана, Туниса, Мали, Перу, 
Республики Конго, Чада.

Стобалльная система. Максимальные 100 баллов 
(или %, если речь идет о рейтинговой системе) мо-
гут получить, например, школьники в Турции. Хотя      
негласно есть и пятибалльная.

Такая же система характерна для Иордании, Ирака, 
Сирии, Йемена, Индии, Кубы, Египта. Но в этих стра-
нах кардинально отличаются минимальные проход-
ные баллы. Если для Турции и Иордании, например, 
это 50 %, то для Индии – 35 %, а Кубы – 70 %. В Сирии 
для всех предметов, кроме родного языка, этот балл 
составляет 40 % (для арабского языка – 50 %).

Буквенная система. Такую форму выражения 
оценки знаний избрали в США. Отметки здесь варьи-
руют от А до F: А – отлично; В – хорошо; C, D –      
удовлетворительно; F – неудовлетворительно.

Кроме того, к буквам могут добавляться знаки «+» 
или «-». Подобная система характерна также для Нор-
вегии, Швеции, Тайланда, Южной Кореи, Саудовской 
Аравии, Монголии, Пакистана, Малайзии, Бразилии, 
Кении.

Смешанная система оценок. В Великобритании  
нет единой системы оценок для всей страны (ска-
жем, оценки в Шотландии отличаются от Северной           
Ирландии, Англии и Уэльса).

В Японии используют сочетание буквенной (от 
А до F) и цифровой (100-балльная) системы оцен-
ки знаний. Китай использует смесь букв (от А до F) 
и процентов (0-100 %), но в строго определенных                             
рамках.

В Чехии используют не только оценки, но и сло-
ва: 1 – Vyborny (отлично); 2 – Chvalitebny (похваль-
но); 3 – Dobry (хорошо); 4 – Dostatecny (достаточно);                   
5 – Nedostatecny (недостаточно).

Такая же система оценок в Испании.
Новая система оценок. В Дании ставятся такие 

оценки: -3, 00, 02, 4, 7, 10, 12.
Если смотреть еще шире, то окажется, что 

в некоторых странах могут по-разному оцени-
ваться знания учеников младшей и старшей 
школы, различные административные округа мо-
гут самостоятельно выбирать свои оценки (как                                                                                                     
в Канаде).
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КУПЛЮ
КРС,

КОНЕЙ.
095-51-23-839

СПУТНИКОВЫЕ АНТЕННЫ. Продажа. Установка. Ремонт. 
Обслуживание. 099-336-87-79.

БУРИМ СКВАЖИНЫ. (63-125). 095-678-06-28.

услуги

куплю
ВОСК, ПРОПОЛИС, МЁД, ВОЩИНА, 050-704-33-18.
КРС, 099-005-75-77.
ТЫКВУ. 095-054-64-41.

продам
ПОЛДОМА по ул. Кирова, 103, ДАЧУ. 050-708-41-67.
СТИРАЛЬНУЮ МАШИНУ, б/у, в отличном состоянии.       

050-802-88-14.
Пятилитровый ОПРЫСКИВАТЕЛЬ, б/у, в хорошем                           

состоянии. Недорого. 099-36-88-604.
КОРОВ на молоко. Цена договорная. 066-031-76-72.
МАСТЕРКИ, ШПАТЕЛИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ - от 10 до 50 

грн, УГОЛКИ алюминиевые на кровлю, ПОДВЕСКИ для стоя-
ка воды железные, 1 м - 20 грн, ЭЛЕКТРОКОШКИ с монтаж-
ным поясом - 100 грн, ЦЕПЬ цельную добротную с замком, 4 м 
- 50 грн, добротные деревянные ДВЕРИ (2 м х 1,2 м) - 50 грн, 
РУЧНУЮ КАПУСТОРЕЗКУ, ВЕРТИКАЛЬНО-УГЛОВОЙ 
УРОВЕНЬ - 20 грн, ЛЮСТРУ, б/у - 20 грн, ПЕНОПЛАСТ ЛИ-
СТОВОЙ, СУНДУЧОК ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА, ОБЕДЕН-
НЫЙ СТОЛ, б/у (1 х 0,55 м) - 50 грн, ЭЛЕКТРОПЛИТЫ НА 
СПИРАЛИ, оконное СТЕКЛО 50*80 см, 1 шт. – 30 грн; УЛЕЙ, 
РАМКИ, ШЛАКОВАТУ для утепления, РУБЕРОИД в рулонах с 
крошкой, 1 м - 20 грн; резиновые ШЛАНГИ для полива; КОСУ – 
100 грн, ВИЛЫ – 50 грн.; КАЙЛО, 2 шт. - 30 грн; ЛОМ - 50 грн.                
Телефон: 095-39-36-278, с. Безгиново.

Ремонт, перетяжка 
 мягКОЙ мЕбЕЛи.

изготовление мАТРАСОВ
любого размера

095-410-86-01.

УгОЛЬ
066-928-50-36, 067-729-87-31

КиРПиЧ, ШЛАКОбЛОК, 
ФУНДАмЕНТНЫЕ бЛОКи, 

ПЛиТЫ ПКЖ (6х1,5),
РигЕЛя, ПЕРЕмЫЧКи,

УгОЛОК, ШВЕЛЛЕР,
ШАЛЁВКА, бАЛКА и другие 

стройматериалы, б/у.
066-737-78-23.

Милые щенки (девочки) ищут дом и надёжного друга. 
066-60-39-967, Марина.

ЦЕНТР
ПРОТиДІЇ

ЗЕмЕЛЬНОмУ 
РЕЙДЕРСТВУ
гАРяЧА ЛІНІя ПАРТІЇ 
ВО «бАТЬКІВЩиНА»:
Тел. 38-095-00-872-34
м. Сєвєродонецьк,
вул. Донецька, 52

3 сентября –
5 лет светлой памяти

СИМАНЧЕНКО
Виктора Викторовича
(03.03.1968 – 03.09.2016)

Ушёл от нас ты очень рано,
Никто не смог тебя спасти…
Навеки в нашем сердце рана.
Пока мы живы, с нами ты…
Тебя уж нет, а мы не верим,
В душе у нас ты навсегда,
И боль свою от той потери

Мы не излечим никогда.

Помним. Любим. Скорбим.

Жена Надежда,
родные, близкие, друзья.

ПОМНИМ.. .
КУПЛЮ КРС:

КОРОВ, бЫКОВ, ТЕЛОК. 
099-567-07-47,
066-176-05-90.

Втрачений ВІЙСЬКОВИЙ 
КВИТОК на ім’я БАРБА-
КАР Євгена Валентинови-
ча, 17.10.1985 р. н., вважати             
недійсним.

считать 
недействительным

Народный фольклорно-этнографический вокальный ан-
самбль «Калина» Гречишкинского СДК выражает искренние 
соболезнования активной участнице ансамбля Бородиной Вере 
Степановне по случаю невосполнимой утраты – смерти мамы 
СИДАК Анны Тимофеевны. 

Разделяем Вашу боль. Скорбим вместе с Вами.
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31 августа отметил 60-летний юбилей
АЛИМОВ Владимир Борисович!

С юбилеем поздравляем!
Возраст жизни золотой.

Жизни радостной желаем
Под счастливою звездой.

Шестьдесят — черта начала,
Пора мудрости настала.

Пусть все в жизни удается,
Крепнет дух и не сдается.
Богатырского здоровья,
Сил, энергии, любви,
Еще многие вершины

Славно покорить в пути!

Коллектив КНП «Новоайдарская
многопрофильная больница».

31 августа отпраздновала 45-летие
МАСЛОВСКАЯ Неля Николаевна!

Желаем Вам в сорок пять
На крыльях удачи и счастья летать!

Уютного дома, здоровых детей
И преданных, верных, надежных друзей.

Задора желаем и женского счастья,
И выглядеть здорово, просто прекрасно.

Ценить каждый день, улыбаться рассвету,
Впустить в свое сердце сияние света!

Коллектив КНП «Новоайдарская
многопрофильная больница».

3 сентября отмечает 55-летие
БОНДАРЕНКО Светлана Вячеславовна!

С юбилеем поздравляем,
Восхищаемся, желаем

В пятьдесят пять лет цвести,
Годы с гордостью нести,

Быть красивой и беспечной,
И счастливой бесконечно.

Обожания родных
И проделок озорных,
И здоровья, и удачи,

И мешок любви в придачу.

Коллектив КНП «Новоайдарская
многопрофильная больница».

Ответ
на филиппинский кроссворд,

опубликованный в № 35

1 вересня, середа
День знань

2 вересня, четвер
День нотаріату

5 вересня, неділя
День підприємця України
Міжнародний день благо-   
дійності

7 вересня, вівторок
День воєнної розвідки України 
(День військової розвідки)

8 вересня, середа
Міжнародний день грамотності

9 вересня, четвер
Міжнародний день краси

11 вересня, субота
День українського кіно

11 вересня, субота
День фізичної культури і  
спорту України

12 вересня, неділя
День пам’яті жертв фашизму
День працівників нафтової,  
газової та нафтопереробної 
промисловості України

13 вересня, понеділок
День комп’ютерника і             
програміста
Міжнародний день демократії

18 вересня, субота
День винахідника і раціо-     
налізатора України
День фармацевтичного праців-
ника України

19 вересня, неділя
Всенародний День Батька
День працівників лісу

21 вересня, вівторок
День миру

22 вересня, середа
День без автомобілів
День осіннього рівнодення
День партизанської слави 
України

26 вересня, неділя
Європейський день мов
Всеукраїнський день дошкілля
День машинобудівника України
Міжнародний день глухих

27 вересня, понеділок
Всесвітній день туризму

29 вересня, середа
Всесвітній день серця
День отоларинголога
День пам’яті трагедії Бабиного 
Яру

30 вересня, четвер
Всесвітній день моря
Всеукраїнський День бібліотек
Міжнародний день перекладача

3 сентября. Убывающая Луна 
в знаке Рак. Время неспешной 
стабильности. Идеально подхо-
дит для хорошо отлаженной дея-
тельности предприятий, занятых 
монотонным производством.  
Инициированный вами в это вре-
мя судебный процесс должен за-
кончиться максимально выгодно 
для вас. Осторожнее нужно от-
носиться к кредитованию и даче 
денег взаймы. Есть вероятность, 
что придется очень долго ждать 
их возврата.

4 сентября. Убывающая Лу-                                                                    
на в знаке Лев. День благопри-
ятствует всем энергичным и 
действенным начинаниям: 
от организации спортивных 
или культурно-массовых ме-
роприятий до корпоративной 
вечеринки, направленной на 
сплочение коллектива для плодо-
творного сотрудничества. Мно-
гих людей тянет к общению и                                       
развлечениям.

5 сентября. Убывающая Луна 
в знаке Лев. У большинства 
людей в этот день проявляется 
склонность к завышенному са-
момнению и как никогда обо-
стряется склонность к лести. 
28-й лунный день. Возможно 
появление некоторых (не осо-
бенно важных) проблем, свя-

занных с ослаблением здоровья. 
Полезно прислушаться к со-
ветам партнеров – это пойдет 
на пользу и позволит избежать                                     
неприятностей.

6 сентября. Убывающая Луна 
в знаке Дева. Время благопри-
ятно для любой кропотливой 
работы, требующей вдумчивого 
и серьезного подхода. Абсолют-
но все направления финансовой 
деятельности, при серьезном 
подходе, как никогда принесут 
соответствующее материальное 
вознаграждение.

29-й лунный день. Доволь-
но неблагоприятный день. 
Связан с понижением общего 
жизненного тонуса организ-
ма, проявлением хронических                                              
заболеваний.

7 сентября. Новая Луна. 2-й 
лунный день. День хорош для 
начала цикла физических упраж-
нений, лечебного голодания или 
диеты. Любые начинания в этот 
день получают дополнительную 
энергетическую подпитку.

Следует обратить внима-
ние на такие негативные каче-
ства, как злость и скупость, так 
как их преодоление поможет                          
реализовать новые начинания.

8 сентября. Растущая Луна в 
знаке Весы. Подходящее время 
для отдыха после напряженной 
работы, обусловленной лунной 
Девой. Лучше всего не начинать 
чего-либо нового и глобально-
го, а быстро завершить ранее          
начатое и спланированное.

Неплохой и довольно плодо-
творный период для делового 
сотрудничества, основанного на 
взаимопонимании и отсутствии 
каких-либо разногласий.

9 сентября. Растущая Луна. 
Неплохой и довольно плодо-
творный период для делового 
сотрудничества, основанного 
на взаимопонимании и отсут-
ствии каких-либо разногласий. 
Негативным моментом являет-
ся обостряющаяся сложность в 
принятии решений.  4-й лунный 
день. В силу возрастания ди-
пломатичности день хорош для 
активных контактов и торговых 
операций. 

 

Читателям
«Вестника Новоайдарщины» 

сообщаем, что
стоимость подписки
на месяц составляет

40 гривень.

Сделайте подарок
своим близким!

 


