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Починаючи з 1 листопада
лікарні отримали доступ
до системи eHealth

Пенсійний фонд України виплатив 660,9 тисячам
пенсіонерів житлові субсидії готівкою на оплату
житлово-комунальних послуг в жовтні,
направивши на виплати 155,1 млн гривень

До Дня студента

Всеукраїнський день
працівників культури
та майстрів народного мистецтва
Шановні працівники культури
та майстри народного мистецтва!

Привітання
голови Луганської обласної державної
адміністрації – керівника обласної
військово-цивільної адміністрації
Сергія Гайдая зі Всеукраїнським днем
працівників культури
та майстрів народного мистецтва
Шановні працівники культури
та аматори народного мистецтва
Луганщини!
Щиросердно вітаю вас зі святом!
У складні часи останніх років ви багато зробили, щоб
не сталося занепаду, а навпаки надихнути на розвиток
заклади культури області.
Дякую вам, що навіть тоді, коли тривали запеклі бойові
дії, ви відновлювали культурне життя тут, на Луганщині.
А
яке
різнобарв’я
фестивалів,
конкурсів,
оригінальних заходів сучасного мистецтва постійно
відбувається по всій неоглядній території Луганщини!
Та цьому може позаздрити кожна область України!
Наша національна українська культурна спадщина – неперевершена. Тож плекайте її, залучайте
до її популяризації якомога більше людей.
Я знаю, що творчість луганських митців підкорює серця не тільки жителів області. Коли вони приїжджають з
виступами в інші регіони України – це справжній успіх
та гарантований аншлаг. А ще я був приємно вражений, коли дізнався, що сцени за межами України завжди
чекають наші творчі колективи й тепло їх зустрічають.
Культурна дипломатія – це завжди почесна місія. І
сьогодні так важливо, щоб культура долала бар’єри,
перепони, які виникають між людьми. Сподіваюся на це!
Від усього серця бажаю вам нових творчих здобутків, наснаги, якомога більше
вдячних
глядачів та слухачів! Миру, добробуту та упевненості
у завтрашньому дні усім нам!
З повагою,
голова Луганської обласної державної адміністрації –
керівник обласної військово-цивільно адміністрації
Сергій ГАЙДАЙ.

Новоайдарська районна державна адміністрація
та районна рада щиро вітають вас зі святом –
Всеукраїнським днем працівників культури та майстрів
народного мистецтва.
Високо цінуємо ваш вагомий внесок у розвиток національної культури. Без вашої підтримки і
розуміння, без вашого доброго серця, ініціативності
і творчої думки неможливі добрі переміни у нашому суспільному житті. Своєю плідною працею та силою духу ви звеличуєте рідну Україну, примножуєте їх
успіхи і досягнення.
Культурні досягнення та традиції – це скарб, яким
треба вправно скористатися. Тож, збереження культурного спадку і шанування своїх видатних земляків
може стати для нас не тільки приводом для гордості,
але й запорукою подальшого культурного розвитку
та творчої наснаги.
Бажаємо вам весни у серці, у душі та у взаєминах
із близькими і коханими. Завдяки вам звершуються великі діяння! Нехай здійсняться всі ваші життєві
плани, надії і мрії, а кожен день вашого життя буде
світлим і сонячним, дарує радість творчого натхнення
і життєвих перемог!
В. о. голови районної
держадміністрації
т. В. нОВИКОВА.

Голова районної
ради
В. В. Макогон.

День української
писемності та мови
Шановні новоайдарці!
Новоайдарська районна державна адміністрація
та районна рада вітають вас зі святом – Днем
української писемності та мови.
Це свято є даниною одному з найцінніших надбань,
яке створене й залишено нам нашими попередниками.
Саме мова є душею нації, її генетичним кодом, адже у
її глибинах народилося культурне надбання, яким може
пишатися наш народ.
Українська мова почалася з писемності, витоки якої йдуть з далекого минулого. Давні літописи є
дорогоцінними реліквіями історії, науки, літератури та
культури, які й сьогодні вражають глибиною мудрості,
далекоглядності, є актуальними і суспільно значимими.
Нехай материнське слово буде для всіх нас духовним джерелом життя і оберегом. Щастя вам, добра, нових здобутків в ім’я зміцнення нашої Батьківщини –
України!
В. о. голови районної
держадміністрації
т. В. нОВИКОВА.

Голова районної
ради
В. В. Макогон.
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сійних знань, відпрацювати систему
моніторингу якості підготовки.
До основних переваг сучасних
електронних навчально-методичних комплексів (НМК) відносять,
перш за все, можливість за їх допомогою ефективно організовувати
самостійну роботу й суттєво активізувати діяльність учнів в процесі
навчання, легкий доступ до даного
дидактичного засобу та його дешевизна, що дозволяє з низькою
вартістю проводити тиражування
матеріалів.
Враховуючи, що сучасні аграрії
свої фінансові ресурси направляють на придбання і введення в
експлуатацію, перш за все, ґрунтообробної, посівної і зернозбиральної техніки та машин для хімічного захисту рослин, зі спецпредмету
«Сільськогосподарські машини»
по вищеназваним групам машин
розроблені та використовуються
модульні електронні навчальнометодичні комплекси…».
Із цікавістю та задоволенням
я познайомилася з методичними,
навчальними доробками фахівця.
В. І. Білобров є автором робочих
зошитів з економіки та сільськогосподарських машин, електронних
навчально-методичних комплексів
для вивчення сільськогосподарської
техніки нового покоління, електронних посібників для підготовки
трактористів-машиністів
сільськогосподарського виробництва,
електронних навчальних практикумів, навчальних альбомів. До-

Жовтень виявився плідним в плані участі у різноманітних виставках, семінарах
для Новоайдарського професійного аграрного ліцею.Щойно повернувшись з форуму «Живи та працюй
в Україні», що проходив у місті Сєвєродонецьк, і де саме нашому ліцею було довірено почесну місію
відкривати захід, делегація педагогів рушила до Києва.
Там протягом 22-24 жовтня 2019 р. у Київському Палаці дітей та юнацтва проходила Одинадцята
міжнародна виставка «Інноватика в сучасній освіті» та Десята міжнародна виставка освіти за кордоном «World Edu» . Організатором виставки виступила Компанія «Виставковий Світ» за підтримки
та участі Міністерства освіти і науки України, Національної академії педагогічних наук України. У
виставці взяли участь Департамент освіти і науки Луганської обласної державної адміністрації,
Луганський ОІППО, 3 методкабінети, 64 заклади освіти області – усього 69 учасників. Інноваційні
досягнення на виставці продемонстрували освітяни 3 міст і 12 районів Луганщини. Професійну
(професійно-технічну) освіту Луганської області презентувала делегація з 33 осіб.
«Інноватика в сучасній освіті» – на заняття. Знаєте, викладач з такою ськогосподарські машини», «Еконоєдиний професійний форум освіт- цікавістю, захопленням та професі- міка підприємства», «Основи галуніх, наукових і науково-технічних оналізмом розповідає про впрова- зевої економіки і підприємництва»,
інновацій в Україні, на якому ши- дження сучасних засобів в навчаль- та для вивчення навчального блоку
роко представлені сучасні досяг- ний процес, що навіть я, людина - «Зернозбиральні комбайни».
нення галузі освіти. Це ефективний
майданчик для презентації новітніх
педагогічних матеріалів і досвіду, обговорення освітніх проєктів,
конструктивного спілкування між
виробниками сучасних технологій
та їх безпосередніми користувачами, професійне інформаційне поле
для ділових контактів із розвитку
науково-технічних досліджень, обговорення аспектів упровадження в освітній процес сучасних
технологій і методик.
У виставці взяли участь 560
представників із 25 регіонів
України, Чехії, Словаччини, Польщі, Франції, США, Білорусії. Серед
гостей та запрошених були присутні провідні науковці та фахівці
Національної академії педагогічних наук України, Міністерства
Моменти майстер-класів.
освіти і науки України, Державної
Всі ці навчальні видання з дру- слідженню розробки, апробації
наукової установи «Інститут мо- далека від професії тракториста-мадернізації змісту освіти», органів шиніста, заслухалась та занурилась кованою основою ми відносимо та впровадженню в освітній продержавної влади та управління, в тему. Віктор Іванович розпові- до змішаного універсального виду, стір інноваційних електронних і
керівники та практичні працівни- дає: «Сучасний аграрний ринок бо в них присутні інформаційні, друкованих дидактичних засобів
ки закладів освіти, представники праці вимагає від профтехшколи практичні й моніторингові блоки.
в навчальний процес аграрних
При їх проектуванні я, як автор, професійно-технічних
закордонних навчальних закладів підготовки фахівців, здатних комзакладів
і міжнародних освітніх агенцій, а петентно і конкурентоспроможно використовував різні технологічні присвячені публікації викладача
також випускники, учні, батьки та працювати на всіх видах сільсько- підходи до процесу добору, систегосподарської техніки. Для цього матизації, узагальнення дидактичширока громадськість.
У межах конкурсної програми вони повинні добре знати будо- них матеріалів, питань і завдань, що
виставки «Інноватика в сучасній ву та принцип роботи цих машин, наведені в них.
Так, наприклад, робочий зошит
освіті» за тематичними номінаці- вміти своєчасно і кваліфіковано
ями 8 закладів освіти Луганської регулювати робочі органи, вузли і з предмету «Сільськогосподарські
області були заслужено відзначе- механізми, професійно виконувати машини» своїм змістом і посліні медалями. У колекції нашого агрегатування, налагодження, а та- довністю розташування завдань
регіону – 6 золотих, 1 срібна та 1 кож проводити діагностування та чітко узгоджується з навчальними
технічне обслуговування.
матеріалами базового підручника,
бронзова нагороди.
Одним із ефективних шляхів суттєво його доповнює ілюстроваРаді повідомити, що одним з героїв став наш НПАЛ. Він отримав формування багатьох компетент- ним матеріалом, схемами, таблиБронзову медаль у номінації «Роз- ностей кваліфікованих робочих цями, при цьому він не є спробою
робка та впровадження інновацій- кадрів, на нашу думку, є розроб- замінити головне джерело знань
них засобів навчання, проєктів, про- ка і результативне використання з названої дисципліни.
Прийнято вважати, що сучасграм і рішень у закладах освіти» за інноваційних комп’ютерно-орієнроботу «Розробка та впровадження тованих навчальних дидактичних ний електронний навчально-метов освітній процес аграрних закладів засобів, які сприяють не тільки дичний комплекс дає змогу виклапрофесійної (професійно-техніч- покращенню процесу організації дачу спецпредмета з’єднати в єдину
ної) освіти сучасних електронних вивчення матеріалу, повторення, методичну систему всі сторони назакріплення, узагальнення та систе- вчального процесу й вирішити дидидактичних засобів».
Звичайно, ми з величезним за- матизації знань, але й вчать їх про- дактичні аспекти організації надоволенням зустрілись з автором фесійно працювати з інформацією. вчального процесу, забезпечити
У Новоайдарському професій- повне вивчення та якісне засвоєння
роботи, спеціалістом вищої категорії, викладачем-методистом Ново- ному аграрному ліцеї розроблені, матеріалу кожним учнем, органіайдарського професійного аграр- апробовані та широко використо- зовувати системний, поетапний,
ного ліцею Віктором Івановичем вуються в навчальному процесі 4 індивідуальний та об’єктивний
Білобровим. Пощастило потрапити робочих зошити з предметів: «Сіль- контроль за формуванням профеВ. І. Білобров

спецдисциплін В. І. Білоброва на
сторінках журналу «Профтехосвіта». Тож вся ця багаторічна комплексна робота заслужено принесла Віктору Івановичу Білоброву й
всьому колективу НПАЛ Бронзову
медаль Міжнародної виставки.
Але це ще не всі винагороди,
отримані ліцеєм. Скарбничка досягнень поповнилась Дипломом за
презентацію освітніх інновацій і
активну участь у розбудові національної освіти, а також двома іменними сертифікатами за проведення
майстер-класів - Наталії Володимирівні Махарашвілі та Людмилі
Миколаївні Борисовій, майстрам
виробничого навчання НПАЛ.
У павільйоні виставки від закладів П(ПТ)О Луганської області
проведено цікаві майстер-класи:
«Вечірня феєрія» (ДНЗ «Сєвєродонецький професійний ліцей»); «Виготовлення квітів у техніці «Канзаши» (Лисичанський професійний
торгово-кулінарний ліцей); «Немає
нічого неможливого» або демонстрація роботи 3Д-принтера та вишивальної машини (Золотівський
професійний ліцей); «Використання 3Д-технологій у кулінарній галузі» (Новопсковський професійний
аграрний ліцей Луганської області);
«Фруктово-ягідний трайфл на молекулярному рівні» (Старобільський
професійний ліцей) та ін.
Але серед найцікавіших та наймасовіших були новоайдарські.
«Сало – це смак України» з хіміко-бактеріологічним аналізом сала
та роз’ясненням вибору якісного
шпику – саме так називався майстер-клас від Новоайдарського професійного аграрного ліцею, який
провела дуже колоритно та жваво
Наталія Махарашвілі. Вона навчила
всіх бажаючих правильно обирати
якісне смачне сало, дотримуючись
нескладних правил. Другий майстер-клас від ліцею - «Екоторба/
екосумка з натуральних матеріалів» - був проведений Людмилою
Борисовою. Під час МК всі охочи
побачили, як з простих екологічно
чистих матеріалів можна самостійно виготовити гарненьку багатофункціональну торбу-гаманець. До
речі, на подібному МК в Сєвєродонецьку Л. Борисова разом з колегою
Натаілєю Дмитрівною підрахували,
що завдяки такій торбі можна значно зекономити на пакетах. На рік
економія складе більше 1000 грн.
Тож, давайте замислимось!
Щиро вітаємо колектив НПАЛ
з досягненнями та перемогами!
Натхнення та нових звершень!
Впевнені, їх буде ще багато!
М. ТИХОНОВА.
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Життя як пісня, а пісня як життя! – Під таким девізом вже тридцять років крокують учасниці одного із незвичайних та цікавих колективів художньої
самодіяльності Айдар-Миколаївського клубу – колоритного та неповторного ансамблю «Сударушки».
Учасниці колективу не є новачками у художній самодіяльності. Вони залюбки виступають на сцені місцевого клубу з моменту його заснування. Жіночий вокальний ансамбль «Сударушки» — яскраве, самобутнє явище в історії вокальної культури району, виконавець і пропагандист кращих зразків народної української пісні.
В цьому просто немає жодних сумнівів.
Тож, давайте познайомимося водом. Так, якщо говорити про
з ними поближче. Сьогодні наші музичні інструменти, то ще в
«сударушки» це Марія Єгорівна перші роки існування «СудаБєлік, Зінаїда Семенівна Гон- рушки» виступали під супровід
чарова, Клавдія Василівна Ле- балалайки та баяну.
бідь та Марія Іванівна Лактіна.
Щирі захват та захоплення
Жіночки вони – дуже активні викликають костюми учасниць
та талановиті, наділені неаби- ансамблю «Сударушки». Кожякими вокальними здібностями. ний з них – дійсно унікальний.
Жагу до пісень, до творчості Зібраний учасницями власновони переймали у своїх мате- руч із скриньок ще матерів та
рів та бабусь, тому не дивно, бабусь. Кожна деталь костюму
що здебільшого їхній реперту- – ручна робота. Кожний елеар складається із старовинних мент – характерний для костюпісень. До речі, багатьом з них мів нашого краю минулого стонинішній склад самобутньо- річчя. Зараз, звичайно, колектив
го колективу навчали Вален- має нові костюми, в яких і витина Бочарова та Олександра ступає, але за особливих подій
Приз, які протягом довгих років учасниць на сцені ми можемо
теж були у складі ансамблю, побачити й у старовинному
а зараз не виступають за ста- вбранні.
ном здоров'я, але завжди раді
«Сударушки» – бажані госдопомогти з репертуаром.
ті та учасниці практично всіх
За цей час ряди ансамблю по- святкових заходів та концертів,
ріділи. Але все ж він існує. І всі що проходять в сільському клуз повагою згадують всіх колиш- бі. Причому, вікових обмежень
Таким був колектив 30 років тому.
ніх учасників колективу, кожен серед прихильників не має – їх
з яких зробив свій неоціненний люблять і люди поважного віку, обирають пісні, репетирують. ла! Які переливи, які перебори розквітає народний жіночий
внесок в розвиток ансамблю, і дорослі, і діти. А як можуть А потім – знов і знов вража- та гра голосами! Над всім цим вокальний ансамбль «Судадоклав рук до його успіху.
не подобатися такі чудові піс- ють земляків талантами. Як вони довго працювали, так від- рушки». Його чаруючі мелодії
лунають над Айдар-Миколаїв«Сударушки» залюбки співакою краєм, як голос душі нають етнічні пісні та народні пісроду, сповнений безмежної
ні. Не можна сказати, що та чи
любові до святої матері-землі,
інша пісня більше подобається
до України. Цінним у творчій
їхнім прихильникам, бо вони
практиці колективу є акапевсі гарні однаково, але дуже люльний спів, де зберігаються в
блять глядачі пісні «Вертайся,
первозданній красі та багатстві
козаченько», «Туман», «Мамина
славні традиції багатоголосся.
коса» та ін. Слухаючи ці пісні,
Світ живої краси пісень надти чудово уявляєш все, про що
звичайно великий і глибокий. А
там співається. Так, ніби фільм
відлуння цього прекрасного мисдивишся. Хіба ж це не диво!
тецтва дано, мабуть, не кожному.
А які щедрівки є в їхньому
Тому, очевидно, «Сударушки» ворепертуарі! Старовинні, чарівні
лодіють невичерпним джерелом
та казкові! До речі, дуже часто і
натхнення і творчості, в основі
до щедрівок, і до інших пісень
яких – пісня. А пісня – це душа.
вони створюють цілу виставу,
З усіх потреб потреба. Лиш пісз інсценуванням, обіграванням.
ня в серці ширить межі неба. На
Всі дивляться ніби зачаровані.
крилах сонце сяйво їй лиша, чим
А для молоді – це все взагалі
глибша пісня, тим ясніш душа.
диво. І прекрасно, що молоде
Щастя людини – у творчоспокоління має змогу таким читі. Вона – джерело духовної наном торкнутися історії рідної
солоди, цінностей, що відкриземлі, поринути в світ своїх
вають шлях до храму душі, до
предків.
аури, до краси. І такі люди, як
Із задоволенням співають
Зінаїда Гончарова, Марія Бєлік,
Сучасні «Сударушки».
жіночки жартівливі пісні та
Марія Лактіна, Клавдія Лебідь
частівки. А зараз, не бажаюже
чарівно
ллється
старовинточували
свою
майстерність.
упродовж усього життя творять
чи стояти на місці, поступово ні, такі харизматичні учасниці?
осучаснюють репертуар, дода- До кожного концерту артист- на пісня над Айдаром під час Кожна нота, кожний рядок невмирущий світ краси, приючи пісні з музичним супро- ки готуються відповідально, святкування свята Івана Купа- пісні у їхньому виконанні зву- множуючи духовну скарбницю
чать неповторно, їх ні з чим не попередніх поколінь. 30 років
сплутаєш. А ось вони співають ваш колектив зігріває глядачів
проникливі пісні на День Пере- своїм мистецтвом, даруючи їм
моги. А як повеселити вміють, щастя та насолоду від неповнаприклад, на новорічні свята! торної краси української пісА які чудові пісні виконують до ні, самобутньої обрядовості,
Дня Незалежності! Що й каза- колоритних народних звичаїв.
ти, неможливо без них уявити
Якісно підібраний і продув Айдар-Миколаївці свята.
маний репертуар робить виТа й не тільки цього на- ступи ансамблю завжди цікаселеного пункту. Їх радо зу- вими і змістовними. Через всю
стрічають
в
Новоайдарі, творчу ниву, від самого серця,
Співаківці та ін. Вони гідно пред- червоною ниткою проходять
ставляли район в Кремінній зі народні пісні, пронизані людсвоїми старовинними піснями. ською мудрістю, джерельною
Ніколи «Сударушкам» си- чистотою та глибокою історією
діти склавши руки. Вони по- рідного краю.
стійно працюють над оновНехай і надалі звучить злаголенням репертуару. Співають джений спів вокального ансамбі старовинні, маловідомі пісні, лю «Сударушки», народженого у
додають до репертуару й на- степовому хліборобському краї,
родні пісні в сучасній обробці. на многії-многії літа, даруючи
Виходить дуже яскраво та ори- неповторні хвилини пісенної
гінально. Дякуємо за вашу не- палітри вдячним глядачам, здоповторну творчість та бажаємо ров'я та радість – неймовірним
подальших успіхів!
неповторним учасницям!
Від концерту до концерту
Пісні завжди знайдеться місце.
М. ТИХОНОВА.
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День встановлено указом Президента України 6 листопада 1997 року «На підтримку ініціативи
громадських організацій в день вшанування пам'яті Преподобного Нестора-Літописця».
Щороку саме в День української писемності та мови стартує Міжнародний конкурс знавців
української мови імені Петра Яцика, а також проводиться Всеукраїнський радіодиктант національної
єдності, до якого приєднуються і українці за кордоном. Найголовніше в ньому – це і перевірка знань, а
також солідарність з усіма, хто любить і шанує рідне слово.
обставини, на території України нашої свідомості. (І. Огієнко)
Топ-5 міфів
нерівномірний. Та все ж згідно
Поки жива мова в устах
про українську мову із даними перепису населення 2001 року, 67,53 % на- народу, до того часу живий
1. Найбільш споріднена селення вважають рідною i народ. I нема насильства
та близька до української    мовою українську.
нестерпнiшого, як те, що хоче
мови — російська.
За результатами соцопиту- вiдiрвати в народу спадщиЗ
історичного
погля- вання, проведеного цього року ну, створену незчисленними
ду українська мова ніколи Центром Разумкова в усіх об- поколiннями його вiджилих
не була «давньоруською», ластях України, за винятком предкiв. (К. Ушинський)
«спільноруською», як не була і Криму та тимчасово окупонащадком російської мови. Усі ваних територій Донецької і
Нації вмирають не від
слов’янські мови — без винят- Луганської областей, мовою інфаркту. Спочатку їм відбирає
ку — постали з праслов'янської повсякденного спілкування для мову. Ми повинні бути свідомі
мови, і українська є лише «ро- 56 % населення є українська, того, що мовна проблема для
дичем» російської, до того 23 % — російська, 21 % — од- нас актуальна і на початку
ж далеко не найближчим. З наковою мірою обидві мови, ХХІ століття, і якщо ми не
точки зору лексики найближ- 0,4 % — інша мова. Рідною схаменемося, то матимемо
чою до української мови є українську мову назвали 67,7 % дуже невтішну перспективу.
білоруська (84 % спільної лек- населення. Найбільше у повсяк- (Л. Костенко)
сики), потім польська (70 %), денному спілкуванні вживають
словацька (68 %), і лише на українську мову мешканці ЗаМова – це кров, що оббігає
четвертому місці — російська ходу України — 92 % тих, хто тіло нації. Виточи кров –
(62 %). Якщо ж говорити про проживає на цій території.
умре нація. (Ю. Дзерович)
фонетичні та граматичні риси,
то найбільше спільних рис в
4. Українську мову ніде в
Доля української мови – то
української з верхньолужиць- світі не вивчають.
є водночас й доля української
кою та білоруською (29 спільних
Всього в світі працює 58 ка- держави й нації. (І. Лосєв)
рис), нижньолужицькою (27 федр в 36 країнах світу з виврис), чеською та словацькою чення і підготовки фахівців –
Мова народу, народності чи
(23). З російською мовою таких викладачів української, в тому діаспори — то генетичний код
спільних рис лише 11.
числі в Австралії, Азербайджані, національної культури, запорука
Бразилії, Китаї, Південній Кореї, самобутності та самозбережен2. Українська мова — це Таджикистані.
Європейські ня. (В. Овсянико-Куликовський)
суцільні діалекти і суржик.
країни
–
Великобританія,
Звісно, на різних етапах го- Франція,
Греція,
УгорщиМова – втiлення думки. Щовори впливали на формування на, Македонія, Фінляндія, багатша думка, то багатша мова.
української мови. Але це явище Хорватія, Словаччина. Кафедри Любiмо ïï, вивчаймо ïï, розхарактерне практично для всіх української існують також в виваймо ïï! Борiмося за красу
мов, і для слов’янських також. Грузії, Киргизії, Туреччині - в мови, за правильнiсть мови, за
У всіх слов’янських мовах є Стамбульському університеті приступнiсть мови, за багатство
діалектизми, які відображають відкрито
спеціальність мови… (М. Рильський)
регіональні варіанти тієї чи «Українська мова і література».
тієї мови. Не є винятком і Але безумовними лідерами є
Мова вмирає, коли наступукраїнська. Понад те, для вузи Чехії, Польщі, Словаччини, не покоління втрачає розуміння
української мови, як і для інших, Німеччини та США, де навчання значення слів. (В. Голобородько)
характерні міжмовні контакти, фінансується як на державному
у процесі яких запозичуються рівні, так і за рахунок приватних
Рідна мова – не попевні слова. Звичайно, така лек- вкладень.
лова: її за вітром не
сика є спільною для багатьох
розвієш. (Народна мудрість)
мов, у тому числі слов’янських,
5. Українська мова не       
і зближує їх між собою. По- вплинула на інші мови.
Рідна мова – мати єдності,
при це, ніхто не ставить під
До багатьох мов світу батько громадянства і сторож
сумнів
існування
окремої увійшли українські слова «го- держави. (М. Даукша)
літературної мови.
пак», «козак», «степ», «бандуЦе ж стосується і української, ра», «борщ». До польської було
Птицю пізнати по пір’ю,
яка має низку властивих їй осо- запозичено українські слова а людину по мові. (Народна
бливостей, які вирізняють і ви- «hreczka» — гречка, «chory» мудрість)
окремлюють її з-поміж інших. — хворий, до російської «ваЗокрема, специфічно українські реники» — вареники; «паСтан державної мови, рівень
префікси
якнай-,
щонай-, сека» — пасіка; «бублик» володіння нею, поширеність
пестливі форми прислівників, — бублик, «подполковник» — у різних сферах життя – усе
наявність літери ґ тощо. Це підполковник, до румунської це показник цивілізованості
доводить існування окремої «ştiucă» — щука, «holub» — го- суспільства. (О. Пономарів)
української
літературної луб, білоруської «вагітная» —
мови, яка не позбавлена вагітна тощо.
А мова – це душа нарегіональних особливостей. ЗаТакож українська мова впли- роду, народ без мови –
чинателем сучасної української нула на діалекти сусідніх мов, не народ. (В. Сосюра)
літературної мови вважається як-от говор донських козаків
Іван Котляревський.
(«злыдарить» — злидарюваРідна мово, без тебе ніхто
ти, «кидаться» — скидати- я, мов відірваний вітром
3.
Українською
мовою ся, «вон зарас гутарить» — листок. (П. Перебийніс)
розмовляє лише незначна ча- він зараз говорить).
стина населення, насамперед
Коли
забудеш
рідну
на Заході України.
мову,
забудеш
душу
Цитати про мову
Насправді, ареал поширення
ти свою. (В. Сосюра)
української мови — уся Україна
Мова росте елементарно, раі навіть більше. Передусім, заКоли в огонь живої мови чутзом
з душею народу. (І. Франко)
вдяки діаспорі носії мови мештя святого надаси, ти станеш
кають і поза межами України.
Мова
–
це
наша лицарем краси, і визволення, і
Розподіл людей, які розмовлялюбові. (М. Вороний)
ють українською та вважають її національна ознака, в мові
vsviti.com.ua
рідною, зважаючи на історичні – наша культура, сутність

Так сталося, що в цьому класі
я викладаю українську мову та
літературу другий рік. І працювати в 9-А (кл. керівник І. І. Гармаш) цікаво, оскільки більшість
дітей активні, цілеспрямовані,
хочуть і вміють вчитися. Надихають їхні ясні, допитливі
очі, небайдужість, бажання
пізнавати все більше і більше.
Одним з найскромніших у
класі серед хлопців був Ігор
Селіхов. Високий, статний,
він ніби соромився свого зросту і своїх знань. Та поступово з’ясувалось, що хлопець
всебічно
розвинений:
як
більшість його ровесників,
любить грати в комп’ютерні
ігри, ходить в «качалку», любить плавати, багато читає.
Має хлопець й інші захоплення: хоче самостійно оволодіти
декількома іноземними мовами,
зараз опановує японську і читає
японські візуальні новели.
У складі команди «Лідер» ОНЗ
Новоайдарська школа – гімназія
став призером районних змагань
з військово-патріотичної гри
«Сокіл» («Джура»), де виявив
стійкість і мужність у боротьбі
за перемогу.
А ще я знала, що Ігор завжди
з ніжністю і любов’ю говорив
про батьків, писав чудові твори про маму. Коли оголосили
конкурс: написати есе про один
із напрямків сталого розвитку,вирішили спробувати.
Що таке сталий розвиток? У
2015 році на саміті ООН було
висунуто ряд глобальних проблем, які сьогодні хвилюють усе
людство. Уряд України у вересні
2017 року прийняв пріоритетні

цілі сталого розвитку країни
з перспективою до 2030 року.
Серед них проблеми голоду й
бідності, екологічні, проблеми
відновлювальної енергії тощо.
Одним із напрямків сталого розвитку є гендерна політика. Боротьба за рівність з чоловіками,
за свої права хвилювала і
хвилює прекрасну половину
людства уже кілька століть.
Есе ми так і назвали
«Рівність: плюси і мінуси». Так
Ігор став одним із 17 призерів
із Донецької та Луганської областей, які були нагороджені
грамотами й безкоштовною
поїздкою до Києва.
Спонсором виступило представництво ООН в Україні.
Триденна програма учнів була
цікавою і насиченою: зустріч
із представниками ООН, обмін
думками щодо проблем сталого розвитку, можливість у
подальшому навчатися у престижних вищих навчальних закладах Європи, спілкування із
кореспондентами радіо «Свобода», перегляд театральної п’єси
«Над прірвою у житі» Селеджера, але головне – це спілкування
зі своїми ровесниками, такими
ж небайдужими до долі своєї
Батьківщини.
Я впевнена: чим би Ігор не займався в майбутньому, яку б не
обрав професію, він буде чесною, порядною і відповідальною
людиною.
С. ДОЛЕНКО,
вчитель української
мови та літератури
ОНЗ Новоайдарська
школа-гімназія.

«ВІСНИК

Козацькі могили –
то поклик століть
До волі, до щастя, до слави.
Ви пам'ять святу
у серцях бережіть,
Утверджуйте велич
Вкраїни-держави.
М. Коваль.
Людина народжується для
щастя. Її життя починається
світанком, і мандрує вона у світ
загадковий, таємничій, незвіданий. Будує своє майбуття… але ж
водночас може все змінитися, бо
тишу і спокій розірве війна. І ріками розіллються горе і сльози. І
людина, і її майбутнє потребують
захисту. І піднімуться на захист
життя вони – захисники Вітчизни. Вони доведуть усьому світу,
що «на нашій, на святій землі,
не вбити вільний дух народу».
Адже існує найпочесніша, найвідповідальніша професія: захищати Вітчизну з часів далекого
минулого і до сьогодення.
Втілюючи в життя провідну
ідею з виховної роботи «Забезпечення систематичного підходу
до виховання школярів як умови формування життєво-компетентної особистості», педагогічний колектив НВК Олексіївська
школа-гімназія спрямовує різні
методи виховної роботи, щоб
виховати достойних захисників
Вітчизни.
На урочистій лінійці до Дня
захисника України учасники
схилили голови перед світлою
пам’яттю тих, хто в часи Другої
світової війни став на смертельну
боротьбу з ворогом, і тих воїнів,
які в наш час гинуть за волю і
незалежність України. Хвилина
мовчання…
На екрані проектуються фото
воїнів Збройних Сил України, які

Творчості, як і коханню,
підкорюються всі вікові категорії. Це успішно довели слухачі відділення Університету
третього віку, що працює при
Новоайдарському терцентрі.
Напередодні Дня працівників соціальної сфери та в рамках проекту «Поліпшимо життя
літніх людей, надаючи якісні
соціальні послуги», який реалізується в межах Програми ООН
із відновлення та розбудови
миру за фінансової підтримки
Європейського Союзу, за ініціативи Новоайдарської громадської благодійної організації
«Марафон Милосердя» у пункті надання соціальних послуг
Новоайдарського
терцентру
проведено творчу виставку виробів підопічних та працівників
терцентру.
Спершу адміністрація терцентру привітала всіх колег зі
святом, побажавши миру, злагоди та достатку. А потім всі
присутні мали змогу познайомитися з творчими доробками
талановитих новоайдарців. Чого
тут тільки не було! Виявляється
працівники та підопічні терцентру – надзвичайно талановиті.
Тут і поробки в стилі квілінг
та орігамі, вишивки, в’язані
речі та іграшки, дерево з бісеру,
картини, поробки зі шкіри та у
техніці валяння шерсті, а ще неймовірні кондитерські вироби.
Автори цих справжніх витворів мистецтва отримали багато
схвальних відгуків та захоплень

свято бережуть нашу незалежність, наш спокій – випускники
Олексіївської
школи-гімназії.
Гімназисти щиро вітають усіх
захисників Вітчизни, бажають
бути здоровими, неушкодженими
і живими повернутися додому.
В такий урочистий час до лав
дитячої шкільної організації «Молода Січ» прийнято нових учнів
– рій «Козачатко»: Крупін Даніл,
Тецький Артем, Шевченко Діана,
Коваленко Дарья, Шевченко Евеліна, Козлякова Світлана, Бєлоцький Артем; рій «Джури»: Добашинскас
Аліна,
Типуцьки
Дмитро, рій «Молоді козаки»:
Скворцов Олег, Подкопаєв Денис,
Довгаль Юрій, Мордасов Кирило.
Всі вітають нових членів шкільної
організації «Молода Січ». Святковий день продовжили спортивні
змагання, цікаві ігри.
В дні святкування також відбулась зустріч гімназистів із воїном
Збройних Сил України, випускником школи Андрієм Володимировичем Гетьманцевим, який
прибув у відпустку. Учні початкової школи на чолі з Т. М. Лігус
привітали солдата із святом, а
вчитель Роман Миколайович Поклонський запросив бійця ЗСУ на
урок Захист Вітчизни. Спілкуючись з молоддю, А.В. Гетьманцев
розповів, як треба готуватися до
служби в Армії, загартовуватись,
займатись спортом, виховувати
силу волі, а головне – любити
свою Вітчизну, відповідально
ставитись до своїх обов’язків
воїна-захисника.
Осінній ранок. Члени читацького клубу «Іскра Пам’яті» поспішають до сільської бібліотеки.
На чолі з бібліотекарем Наталією

Петрівною Подройко і заступником директора навчального закладу Олексіївська школа-гімназія Тамарою Миколаївною Лігус
від’їжджаємо в село Михайлюки – на батьківщину випускника
школи Віталія Михайловича Кулівця – учасника афганської війни, який здійснив свій подвиг 29
серпня 2014 року, в наш непростий час, рятуючи життя пасажирів автобусу, аби вшанувати його
світлу пам'ять і віддати шану
матері Нині Степанівні, дружині
Тетяні Федорівні, сину Дімі.
Зустріч відкрила член виконкому Олексіївської сільської
ради, голова ветеранської організації села Олексіївка Н. І. Гетьманцева: «Шановні присутні!
Сьогодні ми зібралися, щоб вшанувати пам'ять про нашого сучасника, випускника школи-гімназії,
продовжувача славних героїчних
традицій багатьох поколінь за-

на свою адресу. І це заслужено.
Колектив терцентру Марина
Адоніна, Тетяна Борисова, Ірина Приходько, підопічні Тетяна
Лебедева, Ніна Волошина, Раїса Тіханова, Ганна Масловська,
Оксана Котова, Любов Ліщенко,
Надія Котова, Наталія Авілова
доклали всіх зусиль, свої таланти, вміння, терпіння, щоб наші
очі милувала вся оця краса.
Майстрині, ви молодці!
Також серед цієї краси своє
місце посіли чудові творіння
– вірші Лілії Заїки та Миколи
Чоботова. Є серед них і присвячені Терцентру. Наприклад,
«Частушка»: Собираемся в терцентре как всегда по четвергам.
Может, кто еще не знает, приходите тоже к нам! Здесь общенье

и веселье, а в итоге – позитив.
Распеваем хором песни на знакомый всем мотив. (Л. Заїка).
«Посвящение терцентру»: Над
айдарским терцентром заря
занимается, каждый четверг
здесь народ собирается. Кто
эти люди? Видать, пенсией
хвалятся, девчата с терцентра с
ними встречаются… Проводится все под зором девчат, отдых
приятен – не будем молчать.
Таких вот часов нужно больше
ввести, спасибо девчатам, Боже,
их сохрани! (М. Чоботов).
Тож, і надалі в терцентрі планують вражати своїми
талантами! Хай щастить!
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хисників Вітчизни, учасника афганської війни Віталія Кулівця і
віддати глибоку шану рідним».
До присутніх звертається отаман шкільної дитячої організації
«Молода Січ» Артем Гибалюк:
«Наша Україна пройшла нелегкий шлях. Багато бід і втрат виніс на своїх плечах український
народ: війни, голод, руїни. Але
завжди на захист українців ставали захисники Вітчизни. Вічна пам'ять про захисників всіх
поколінь живе в наших серцях.
І ми, вдячні нащадки, запалили «Іскру Памяті», відкриваючи
«Сторінки солдатського подвигу». На засідання «В житті завжди є місце подвигу» ми доторкнулися подвигу В. М. Кулівця. І
сьогодні ми з трепетом ступили
на землю, де зріс і змужнів Віталій, щоб вшанувати пам'ять про
його подвиг, вклонитися матері
Нині Степанівні за сина».

Зустріч школярів з воїном ЗСУ А. Гетьманцевим.

М. ТИХОНОВА.
Фото О. ЧАСНИКОВ.

Дорогая редакция газеты
«Вестник Новоайдарщины»!
Вам я желаю процветания, здравия, терпения, благополучия и всех земных благ!
И делюсь своими скромными
творческими наработками.

Мамин дом
Время быстро летит, и седеет
мой волос,
Думы горькие спать не дают до
утра,
И в бессоннице ночи слышу
мамин я голос,
Знать, домой возвращаться
настала пора.
Мамин дом, на горе, ты живой,
Слава Богу!
Над твоею трубой вьется светлый
дымок.
Я, шатаясь по свету, помнил
в детство дорогу,
И к тебе, мамин дом, не
вернуться не мог.
Я, вернувшийся в детство, стою
перед домом,
Молодой и красивый, как
полвека назад.
Я паду на колени на крылечке
знакомом,
Ты прости меня, мама, если в чем
виноват.
Ты прости меня, мама, я пришел
слишком поздно,
Ты уже никогда не откроешь мне
дверь.
Все обратно назад повернуть
невозможно,
И спасти мамин дом от утрат
и потерь.
Нина Васильевна КУДИНОВА,
с. Бахмутовка.
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Потім всі учасники зустрічі
відвідали могилу Віталія Кулівця, де продовжили спогади про
захисника. Т. М. Лігус підкреслила значимість вчинку Віталія,
який жертвував собою, рятуючи
людей. Спогадами про батька поділився син. Квіти, багато квітів.
І Хвилина мовчання…
На згадку про зустріч, як вічну пам'ять, матері був вручений
альбом «В житті завжди є місце
подвигу», виготовлений членами
гурту «Село на славній Україні».
Схвильовані і стривожені,
гімназисти ділились враженнями: «Дуже хвилюючий захід
в моєму житті. Віталій – наш
сучасник. Його подвиг ще раз
підкреслює, які тяжкі наслідки
війни. Сьогодні ми єдині: війни
не повинно бути. Над Україною
небо повинно бути мирним!», з хвилюванням промовив Артем
Гибалюк. Полякова Вікторія:
«Подвиг безцінний. Жертвуючи
собою, молода людина рятує людей. Дуже жаль його молодості,
адже в нього попереду мало бути
цікаве життя. Але воно обірвалось… Вічна пам'ять і слава захиснику». Кошман Анастасія:
«Сьогодні я зрозуміла, що таке
самопожертва в ім’я порятунку
людей. Якби більше в світі було
таких людей, як Кулівець, людство стало б набагато добрішим».
Олена Скопова: «Сьогоднішній
захід дійсно довів, що в житті
завжди є місце подвигу. Наша
школа-гімназія завжди буде пишатися своїм вихованцем. На
високій хвилі пам’яті він завжди буде поруч з нами, стверджуючи, як треба цінувати життя.
А це можливо, якщо буде мир.
Нам не потрібна війна!».
Прес-центр
«Іскри пам’яті».

Сегодня, уважаемые читатели, познакомим вас с
творчеством еще одной нашей талантливой землячки
Валентины Лахриной.
Маленький шахтерский городок
На крутом берегу Донца,
Лисья балка, Оленья гора,
Терриконам не видно конца.
Улочка спускается с горы.
Белый домик на улочке той,
Черепичная красная крыша,
Ставни синенькие с резьбой.
Вдоль забора акаций ряд.
Меж акаций сирени кусты,
За сиренью – вишневый сад
И повсюду цветы, цветы.
От калитки дорожка бежит,
Тополечки построились в ряд,
А в конце беседка стоит,
И плетется по ней виноград.
Две девчушки играют в беседке,
Две девчушки – две сестры.
Две девчушки – две подружки
Убежали сюда от жары.
Этот дом в тридцать третьем
Построил мой дед.
В нем пережили мы
Столько всяческих бед.
Голод был и война.
И разруха потом,
Но стоит до сих пор
Наш родительский дом.
Только пуст он, заброшен,
В нем никто не живет.
Покосился забор,
А сирень все цветет.
Что случилось с тобой,
Дом родительский мой?
Что случилось с тобой
И со всею страной?
Валентина ЛАХРИНА, Новоайдар.
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Что нужно знать о сахарном диабете? Диабет –
это состояние, когда клетки
организма не получают глюкозу в результате нарушения
чувствительности к гормону
поджелудочной железы, или
когда не вырабатывается инсулин. Таким образом глюкоза накапливается в крови.
Высокий уровень глюкозы в
крови у больных часто вначале нескольких лет не вызывает
значительных расстройств самочувствия, но крайне опасен
для организма.
В последние годы отмечается тенденция к непрерывному
росту сахарного диабета. К
примеру, в 2016 году выявляемость в течении года составила 44 больных, в 2018 году – 73
больных, что соответственно
составляет на 10000 населения 14,9 и 25,9. Причины: наследственность, стрессы, вирусные инфекции, ожирение,
сердечно-сосудистые заболевания, малоподвижный образ
жизни, алкоголь, курение.
Основные симптомы: сухость во рту, жажда, возможен зуд кожи, потеря в весе
или ожирение, обильное мочевыделение, грибковые поражения стоп и ногтей, а для детей характерно острое начало,
не исключено с повышением
температуры тела, запах ацетона изо рта, резкое снижение
аппетита, быстро нарастающая слабость, потеря в весе.
С целью профилактики необходимо соблюдать здоровый

образ жизни, правильно питаться, ограничив употребление продуктов, богатых углеводами (белого хлеба, сдобных
выпечек, макаронных изделий,
сахара, картофеля, крахмала и
т. д.), животных жиров. Регулярно (ежегодно) исследовать
глюкозу в крови лицам, имеющих факторы риска: ожирение,
ишемическую болезнь сердца,
гипертоническую болезнь, наследственную предрасположенность к диабету.
Что нужно знать тем
больным, которые уже страдают сахарным диабетом?
Сахарный диабет опасен
развитием осложнений и их
последствиями, такими как
поражение глаз, почек, артериальных сосудов, часто приводящими к развитию диабетической стопы, гангрене ног,
поражением нервной системы.
При выявлении сахарного диабета больные должны
регулярно наблюдаться по
требованию лечащего врача.
Самолечение пагубно для здоровья. Диабет требует внимания к себе, выполнения всех
мероприятий для профилактики поздних осложнений.
Посещая семейного врача и
эндокринологический кабинет, больные могут повысить
свои знания по контролю сахарного диабета и улучшить
качество жизни, сохранив
жизнь и здоровье.
Т. ЩЕРБАК,
врач-эндокринолог
НРТМО.

Чимало дітей сьогодні залишаються вдома «хазяйнувати»
самі, оскільки їхнім батькам
треба працювати і нема з ким
залишити малечу. Проте це
може призвести до трагічних
наслідків, зокрема, й до пожежі. Адже дітлахи нерідко обирають собі за іграшку сірники
чи залишені будь-де запальнички. В основі дитячих пустощів
із вогнем лежать допитливість,
бажання пізнати навколишній
світ і наслідування дорослих,
які щодня пораються біля печі,
газової плити або палять цигарки. Проблема в тому, що діти не
усвідомлюють усієї небезпеки
таких ігор, тож дорослим слід

пильно стежити за поведінкою
свого чада. Насамперед, батькам треба взяти за правило ніколи не залишати дитину без
нагляду. Крім цього, слід пояснювати малечі небезпеку і наслідки забавок із вогнем. Варто
власним прикладом показувати
дітям правильну поведінку з
електричними та газовими приладами. І, нарешті, треба навчити дитину в разі лиха дзвонити до служби порятунку за
номером 101.
Новоайдарський
районний відділ
Головного управління
ДСНС України
у Луганській області.

4 листопада 2019 року в
житловому будинку громадянина Сищь О. І. за адресою:
Новоайдарський район, с. Миколаївка, пров. Зелений, 13
сталася пожежа, внаслідок якої
загинув власник помешкання,

«Вестник Новоайдарщины» продолжает публикацию глав из книги Андрея Подройко
«Земля воинов и созидателей».
Одной из знаковых реформ выполнения ими своих обязан- две недели, частью для «ослав Российской империи была ностей и оперативного решения бления паники среди учащихся,
реформа об отмене крепостно- административно-хозяйствен- частью для дезинфекции».
го права в 1861 году, которая ных проблем: строительство
В состав 8-го врачебноотменяла ряд юридических школ, больниц, дорог; пропа- го участка под руководством
норм, ранее запрещавшим ганда агрономических знаний П. Е. Ветухова входили Новокрестьянам без разрешения по- для собственников единолич- айдарская волость и селения
мещиков и властей уходить из ных наделов; организация кур- Бахмутовка
Трехизбенской
сов повышения квалификации волости и Алексеевка. Колясвоих земельных наделов.
Для управления территори- для врачей и учителей, агроно- довской волости с населением
ями и контроля за населением мов и статистов; развитие реме- 26 тыс. 334 жителя обоего пола
была проведена администра- сел и кустарного производства. в 11 населенных пунктах. НаиШколы строились двух типов больший радиус участка был 15
тивно-территориальная реформа с образованием волостей. В – одноклассные и двухкласс- верст, наименьший - 5 верст.
каждой волости определялось ные. Первые были с трехгодичВ состав 9-го Муратовскоодно центральное село. Руко- ным сроком обучения и рас- го врачебного участка входили
водили избранные староста и считаны были на 50 учеников Муратовская, Смоляниновская
писарь, которые отвечали за с одним учителем. Во вторых и Боровская волости с насесоблюдение порядка и решение обучалось более 50 учеников, лением 20 тыс. 259 жителя
всех вопросов, возникающих которых обучали 2 учителя. обоего пола. На участке было
у населения, и подчинялись Все зависело от количества 28 населенных пунктов. Наиуездному руководству и губер- детей в селе, от потребности больший его радиус - 30 верст,
нии. Село становилось волост- в образовании и финансовых наименьший - 15 верст.
ным, если в нем была развитая возможностей земства.
До 18 сентября участком
По решению земства в Но- заведовал врач П. И. Мищенхозяйственно-экономическую
структура, которая могла удов- воайдарской и других волостях ко, с 18 сентября до 1 ноября
летворить потребности на- начали строиться больницы и - женский врач Фурман, а заселения из окрестных сел в школы. Предварительно для тем место врача оставалось
радиусе не более 12 км. Напри- решения вопроса по стройма- вакантным до конца года. При
мер, в Колядовскую волость териалами прибыл специалист, враче было два фельдшера
входили населенные пунк- взявший пробы красной глины. и повивальная бабка.
ты Алексеевка, Михайлюки, После исследований было сдеСогласно отчета за 1914 год
лано заключение по ее соста- санитарного врача С. Т. Тесли о
Волкодаево, Тецкое.
От сел избирались упол- ву – это был высококачествен- составе и деятельности земской
номоченные депутаты - один ный материал для изготовления медицины в Старобельском
человек от десяти дворов - кирпича. В связи с этим на уезде были следующие медидля решения общественных территории, где позже будет цинские участки: 1-й Алеки личных вопросов: строи- фабрика «Труд», были постав- сандровский; 2-й Белолуцкий;
тельства мостов, дорог, выде- лены печи для обжига. Печи 3-й Ново-Псковский; 4-й Марления земли, поддержания топили соломой, глину брали ковский; 5-й Зориковский; 6-й
правопорядка и санитарии, рядом с открытым карьером в Беловодский; 7-й Петропаврайоне Алексеевского переез- ловский; 8-й Ново-Айдарский;
борьбы с эпидемиями.
По Положению о земствах все да. После открытия кирпично- 9-й Муратовский; 10-й Новосостоятельные землевладель- го завода началось строитель- Астраханский; 11-й Мосцы, торговцы и промышленни- ство частных жилых домов товской;
12-й
Белокураки имели право избирать на три по нынешней улице Большой кинский; 13-й Евсугский;
года своих представителей в шлях п. Новоайдар.
14-й Старобельский; 15-й
Строились земские школы Камянский;
уездные земские собрания. Эти
16-й
Старособрания, под председатель- (1903 г.) в Новоайдаре, Безги- бельская больница (Глазная
ством уездного предводителя ново, Маловенделевке, Алек- лечебница); 17-й Трехизбендворянства, собирались еже- сеевке, Денежниково, лечеб- ский; 18-й Больше-Черниговгодно для руководства хозяй- ные корпуса Новоайдарской ский; 19-й Бараниковский;
ственными делами. На собра- больницы. В отчете о составе 20-й Шульгинский.
нии избирали председателя и и деятельности земской медиПо этим основным населендвух его заместителей, которые цины Старобельского уезда от- ным пунктам мы можем опвозглавляли уездную управу мечалось, что участковый врач ределить границы территории
как постоянно действующий 8-го врачебного участка П. Е. Старобельского уезда ХарьВетухов в течение 1914 года ковской губернии по состоянию
орган на три года.
Раз в год в губернском го- осмотрел 7 школ (5 земских и на 1 января 1915 года.
роде Харьков проходил съезд 2 церковно-приходских). Почти
Кроме образования и медепутатов от уездных зем- во всех школах обнаружены дицины, в уездах были оргаских собраний всей губер- среди учащихся заболевания низованы взаимное земское
нии под председательством чесоткой. Во второй Ново-Ай- страхование и земская почта.
теперь
уже
губернского дарской земской школе обнаруВ
волостях
социальжены вши. В Денежниковской ными и другими вопропредводителя дворянства.
Контроль за деятельностью земской школе - заболевание сами земства занимались
земств осуществляли губер- натуральною оспою, вслед- попечительские советы.
натор и МВД для строгого ствие чего она была закрыта на Продолжение следует...

громадянин Сищь О. І., 1960 р.
н. Імовірною причиною трагедії
стала пагубна звичка власника будинку – паління в ліжку.
Внаслідок необережності при
палінні відбулося займання матрацу з подальшим виділенням
продуктів горіння, отруєння
якими й призвело до загибелі.
За фактом загибелі проводиться перевірка.
Є. ТУРКІН, начальник
Новоайдарського районного
відділу ГУ ДСНС України
у Луганській області,
підполковник служби ЦЗ.

Здание земской школы.
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продам
Сказ - це гостре інфекційне захворювання тварин і людей,
що викликається вірусом, при якому вражається центральна
нервова система і яке завжди закінчується летально.
У цій статті ми спробуємо відповісти на питання, що часто
ставляться, про цю небезпечну хворобу.
Хто може захворіти сказом?
На сказ хворіють практично усі
види наземних ссавців, в першу
чергу - тварини м'ясоїдні. Щорічно
в нашій країні реєструються сотні
випадків хвороби серед диких і
домашніх тварин. Джерелом сказу
є дика тварина, яка заразилася в
природному середовищі, а також
домашня тварина, яка піддалася
нападу з боку іншої хворої тварини (дикого або домашнього). Від
хворих тварин походить зараження
людини.
Як відбувається зараження?
Збудник сказу - специфічний вірус, що міститься в слині хворої
тварини. Зараження людини відбувається при укусі або подряпині і
проникненні в рану слини хворої
тварини. Впровадившись через
пошкоджену шкіру, вірус сказу поширюється по нервових стволах до
головного і спинного мозку. Там в
основному і відбувається розмноження і накопичення вірусу. Потім
він проникає в слинові залози і
виділяється із слиною в зовнішнє
середовище. Вірус в слині з'являється за 1-7 днів до перших клінічних ознак захворювання. Тому
заразитися сказом можна і при
укусі, нанесеному зовні здоровою
твариною. Зараження може статися також у разі попадання слини на
слизові оболонки очей, носа, рота,
пошкоджені шкірні покриви.
Як відбувається зараження
при покусі? Тривалість інкубаційного періоду (тобто періоду, що
передує появі симптомів захворювання) у тварин складає від тижня
до декількох місяців (іноді - років), але вже за 5-10 днів до проявів хвороби тварина є заразною.
Характерною ознакою захворювання тварин в першій стадії слід
вважати зміну поведінки: злісна
тварина стає ласкавою, безпричинно жвавою, намагається лизнути
хазяїна в обличчя; злою, дратівливою, не йде на заклик хазяїна,
забивається в темні кути. Тварина
відмовляється від улюбленої їжі,
але заковтує неїстівні предмети
(дерево, камені та ін.), іноді відзначається підвищена чутливість до
світла, шуму. Дещо підвищується
температура тіла.
Початкова стадія захворювання змінюється другою - стадією
збудження, при якій дратівливість
тварини підвищується, виникає
агресивність. Вона може без видимої причини напасти, укусити.
Далі настає третя, паралітична стадія, з дуже характерними зовнішніми проявами: шерсть тварини скуйовджена, нижня щелепа відвисає,
мова випадає, з пащі витікає слина.
На 8-10-й день тварина гине.
Що треба робити, якщо
вас все ж вкусила тварина?
Слід негайно:
1) Інтенсивно впродовж 1015 хвилин промити рану водою
з милом, бажано господарським,
яка змиє слину тварини. Глибокі
рани рекомендується промивати струменем мильної води, наприклад, за допомогою шприца.
Не треба припікати рани.
2) Накласти на рану стерильну
пов'язку.
3) Після цього в стислі терміни

потрібно звернутися в найближчий травматологічний пункт або
до будь-якої медичної установи.
По можливості необхідно зібрати
максимум даних про тварину, що
покусала. Якщо тварина домашня
і прищеплена проти сказу, то необхідно узяти з собою ветеринарну
довідку про зроблене щеплення
або паспорт тварини з відміткою
про щеплення.
Як бути з твариною, яка вас
укусила? Дуже важливо вказати,
що одночасно із зверненням до
лікаря з приводу укусу необхідно
вжити заходи відносно тварини
(його потрібно прив'язати, ізолювати), що укусила, і звернутися
до ветеринарного лікаря для консультації. За зовні здоровими домашніми тваринами (собакою або
кішкою) встановлюється ветеринарне спостереження, термін якого складає 10 днів з моменту укусу.
Чи існують які-небудь способи лікування сказу? На жаль,
до теперішнього часу людину,
хвору сказом, не вдається вилікувати. У зв'язку з цим саме профілактика сказу набуває виключно
важливого значення у боротьбі
з цим захворюванням.
Які існують заходи профілактики? Щеплення і по сьогоднішній день залишається єдиним засобом захисту людей після укусу
хворим або запідозреним в захворюванні сказом твариною. Вони
включають введення вакцини і при
необхідності - імуноглобуліну.
Що треба знати про
профілактичні щеплення:
Якщо лікар призначив щеплення, то їх треба почати робити негайно; не пропускати чергове щеплення ні в якому разі не можна;
курс щеплень, призначений лікарем, треба виконати повністю;
людина, якій роблять щеплення,
ні для кого не є небезпечною; під
час щеплень впродовж 6 місяців
після їх закінчення не можна вживати спиртних напоїв, слід уникати перевтоми, переохолодження,
перегрівання.

Пам'ятайте!
Якщо вас вкусила будьяка тварина - негайно звертайтеся
до
найближчої
медичної установи!
Уникайте зайвого зіткнення з дикими і бездоглядними
домашніми тваринами!
Своєчасно зроблені щеплення
вбережуть вас від захворювання
сказом!
Безкоштовне щеплення тварин проти сказу проводиться в
Новоайдарській районній державній лікарні ветеринарної
медицини за адресою: смт. Новоайдар, вул. Дружби, 127, а також на дільницях ветеринарної
медицини в населених пунктах
району, а саме: с. Новоохтирка, Олексіївка, Смолянинове,
Штормове, Колядівка.
Д. ЄМЦЕВ, начальник
Новоайдарської районної
державної лікарні
ветеринарної медицини.

Жилой ФЛИГЕЛЬ. 099-45-45-244.
Продам или сдам ФЛИГЕЛЬ.
2
77 м с хозпостройками, усадьба 15 соток. Ул. И. Приблудного.
095-929-67-11.
2
ДОМ кирпичный, 67 м . Колядовка. Обращаться по тел. 095-60-66-612,
095-58-73-498.
КВАРТИРУ. Пгт. Новоайдар,
кв. Молодёжный. 050-968-36-69.
«МОСКВИЧ». 050-85-75-85-1.
ТРАКТОР МТЗ-80. 099-05-31-338.
ЗИМНИЕ БОТИНКИ и КУРТКУ (на мальчика). 099-487-33-46.
КУКУРУЗУ с доставкой. Торг
уместен. 066-83-28-056.
ПШЕНИЦУ и КУКУРУЗУ
по цене 3,50 грн./кг. Спеваковка.
095-57-136-33.
ТЫКВУ оптом. 095-87-18-929.
СЕНО в тюках, 1,50 за 1 кг,
066-31-32-595.
БЫЧКА. 095-812-00-59.

куплю
ВОСК, МЁД, МЕРВУ, ПРОПОЛИС, ОБМЕН ВОЩИНЫ,
050-704-33-18.
МОТОЦИКЛЫ,
МОПЕДЫ,
ЗАПЧАСТИ к ним. 099-403-15-66.
КРС, 099-005-75-77, 096-313-90-50.

услуги
СПУТНИКОВЫЕ АНТЕННЫ.
Установка. Ремонт. 066-718-79-40.
СПУТНИКОВЫЕ АНТЕННЫ.
Продажа. Установка. Ремонт.
Обслуживание. 099-336-87-79.

Угольные
брикеты.

Хорошая замена
углю и дровам.
Полностью сгорают.
095-207-87-48.

УГОЛЬ

Высокое качество.
Доставка
066-928-50-36
067-729-87-31
Изготовление,
перетяжка,
ремонт
мягкой мебели
095-410-86-01, 067-640-64-14.
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Куплю КОРОВ,
БЫКОВ, ТЕЛОК, ЛОШАДЕЙ.
095-512-38-39,
098-389-73-47
Національна аптечна мережа у зв’язку з відкриттям нової аптеки
у смт Новоайдар запрошує на постійну роботу
ЗАВІДУВАЧІВ АПТЕКИ, ПРОВІЗОРІВ, ФАРМАЦЕВТІВ.
Офіційне працевлаштування, високий рівень ЗП, повний соцпакет.
080-050-88-48, 067-581-59-61 Наталія, 050-323-58-15 Ольга.

Редакция приглашает на работу
на взаимовыгодных условиях
сотрудников для организации
рекламы и подписки в сёлах района
и городе Счастье.
Телефон для справок: 099-36-88-604.

Їх розшукують Збройні Сили України:
1. Ст. солдат ЛЕСНЯКОВ С. О., 1971 р. н.
2. Солдат КОВАЛЬЧУК Ю. В., 1985 р. н.
3. Солдат ГРИГОР С. С., 1973 р. н.
4. Солдат САВЧУК С. С., 1984 р. н.
5. Солдат ПЕРЕПЕЛИЦЯ Б. В., 1995 р. н.
6. Сержант ГРЕЧИШКІН А. П., 1979 р. н.
7. Ст. солдат ПОПОВ А. П., 1995 р. н.
8. Солдат ПАСІЧНИК А. О., 1986 р. н.
Військовий комісар
Новоайдарського районного
військового комісаріату, підполковник
М. ЛИСЕНКО.

помним...
10 ноября
исполнился бы 81 год
нашему дорогому, любимому
ТИХАНОВУ
Алексею Григорьевичу
Мы знаем, тебя невозможно вернуть, делам твоим – вечная память. И только душа твоя чистая
с нами, ты озаряешь наш жизненный путь. Мы помним, милый, и
скорбим, на сердце стужей ветер
веет. Навечно нами ты любим,
никто тебя нам не заменит.
Сыновья
Сергей, Владимир,
невестки Валентина, Инна,
внуки Сергей, Женя,
правнуки Алина и Саша.

30 октября 2019 года ушёл из жизни
прекрасный, порядочный, замечательный человек
ШЕСТАКОВ Александр Григорьевич.
Выражаем искренние соболезнования братьям Ивану, Владимиру,
сестре Екатерине, родным и близким по случаю невосполнимой утраты.
Ты в жизни был такой живой,
Что в смерть твою поверить невозможно…
Земля пухом… Помним, скорбим.
Друзья, товарищи Титов В. А., Титов В. А. І, Широкий В. А.,
Артёмов А. Н., Воронкин Н. И., Чурсин Ю. В., Бакулин Г. В.,
Щиров Н. А., Шестаков В. И., Кривякин И. А.
Адміністрація та колектив КЗ «Новоайдарська обласна загальноосвітня
санаторна школа-інтернат І-ІІІ ступенів» висловлюють щирі співчуття
вихователю школи Буряк Ларисі Володимирівні з приводу передчасної
смерті батька.
Выражаем искренние соболезнования Неронову Павлу по случаю
смерти мамы.

Фермерство продає курей-несучок
кращих яйценосних порід,
вирощених на домашніх кормах.
Доставка безкоштовна.
Тел.: 066 039 95 20, 068 902 33 04

Прими слова утешенья, хоть боль и не станет слаба,
Как скорбны такие мгновенья, а вечность как будто близка.
Одноклассники.
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Необычные суеверия,
в которые верят в разных странах

Дорогую,
любимую
доченьку,
сестричку
Людмилу
Павловну
КОСОВУ
тепло и сердечно
поздравляем
с Днем рождения!
Поздравляем и желаем — пусть будет добрым
каждый час, прекрасным — настроение, и
повторятся много раз счастливые мгновения! Пусть дарит жизнь любовь и свет, надежду и везение! Желаем счастья, долгих
лет, удач и вдохновения!
С любовью – мама и брат.

С 1 октября
началась подписка на 2020 год!
Газета будет выходить
с программой передач!
Успейте подписаться
по цене 2019 года!
Льготы остались
Читателям «Вестника Новоайдарщины» сообщаем, что
стоимость годовой подписки составляет 300 гривень. К
тому же, в будущем году сохраняются прежние льготы: при
условии годовой подписки в течение года можно бесплатно напечатать в газете одно поздравление со снимком или
объявление, а это в сумме составляет около 100 гривень.
Если у вас нет времени подойти в редакцию, позвоните по телефону 0991812925, и мы
оформим подписку у вас на дому.
Редакция.
P. S. Нужный номер газеты можем доставить к
вам домой. Цена 5 грн. Телефон тот же: 0991812925.

Суеверия настолько плотно вошли в нашу жизнь, что наверняка многие даже не замечают, как ищут что-то деревянное, чтобы постучать три раза, или отказываются передавать
соль за столом. Самое интересное, что каждой культуре присущи свои уникальные суеверия и предрассудки, сохранившиеся со времен средневековья. Поэтому некоторые суеверия
кажутся по-настоящему безумными, особенно людям, которые
не выросли в той стране, где местные жители впитали это буквально с молоком матери. Итак, мы предлагаем подборку
самых сумасшедших суеверий со всего мира.
Не поднимать бокал с водой за здоровье. В Германии существует поверье, что если кто-то в компании друзей поддержит тост с бокалом воды, то он желает смерти всем присутствующим.
Удачно вляпаться в кучку собачьих фекалий. Само по
себе наступить на результат собачьей прогулки малоприятно для любого человека. А вот во Франции считается, что,
если вы вляпались в экскременты, причем левой ногой, это к
счастью. Но если, не дай Бог, вы попали туда правой ногой, то
все зря — это дурной знак.
Нельзя садиться на подушку. Иногда подложить подушку
для большего комфорта просто необходимо, но в Малайзии
не стоит так делать, ведь там верят, что вы навлечете на свое
мягкое место прыщи и другие кожные неприятности. Хотя,
возможно, это просто меры предосторожности, чтобы можно
было спокойно положить голову на подушку, не задумываясь
о том, кто и каким местом на ней сидел.
Съесть виноград в полночь. В Испании принято съедать
ровно 12 виноградин в полночь, таким образом обеспечивая
себя счастьем и процветанием на все последующие 12 месяцев
будущего года.
Не наступать на трещину. Все дети, выросшие в Северной Америке, знают, что ни в коем случае нельзя наступать
на трещину в асфальте. Это суеверие сопровождается жутковатой присказкой про то, что если наступить на трещину, то
что-нибудь случится со спиной твоей мамы.
Избегать цифру четыре. В Китае и Японии четверка часто
ассоциируется со смертью. Корни происхождения суеверия
тянутся из китайского языка, так как иероглифы, обозначающие слова «смерть» и «четыре», очень похожи в произношении. Суеверие настолько распространено, что в больничных
лифтах вы не увидите кнопку с номером 4.
Нельзя жевать жвачку вечером. В Турции вас резко осудят, если увидят жующим жвачку вечером, к примеру, после
ужина. Турки верят, что, если вы жуете жвачку с приходом
темноты, это означает, что вы на самом деле пережевываете
плоть мертвецов. Пожалуй, после такого жвачку не захочется
жевать и днем.
Прятать большие пальцы, проходя мимо кладбища. В
Японии верят, что если не спрятать большие пальцы во время
прогулки мимо кладбища, то вы не сможете попрощаться со
своими родителями на их смертном одре. Возможно, все дело
в том, что в японском языке слово «большой палец» буквально
переводится как «родительский палец».
Пятница, 17-е. О крайне неудачном дне, пятнице, 13-м,
знают уже, наверное, все. Считается, что суеверие пошло от
того факта, что на последнем ужине Иисуса присутствовало
13 учеников. Однако в Италии боятся именно пятницы, 17-го.
Все потому, что римскую цифру 17 (XVII) можно переделать
в латинское слово VIXI, что означает «моя жизнь закончена».
Пронести новорожденного ребенка над коркой сыра.
Происхождение этого суеверия относится к далекому средневековью. В те времена беременные женщины делали так
называемый «стонущий сыр» в самом начале срока. В течение девяти месяцев сыр созревал, как рос и ребенок. Когда приходило время рожать, вся семья собиралась и съедала «стонущий сыр», оставляя лишь верхнюю корку. Через
эту корку ребенка проносили в день крещения, что сулило
долгую и счастливую жизнь.
Когда же можно сходить в душ? В Индии считается плохой приметой, если вы помыли голову или постриглись в четверг или субботу. А если вы хотите постричь ногти, то убедитесь, что сегодня не вторник
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или воскресенье, так как это тоже плохая примета.

Штраф за оскорбление индюков
Болградский райсуд оштрафовал местного жителя, который
громко матерился на соседских индюков. Инцидент произошел этим летом в селе Городное. Местный житель увидел, что
на его машину залезли индюки, и разозлился. Он стал ругаться с соседкой, которой принадлежат птицы. Пытаясь доказать
свою правоту, мужчина громко матерился.
В суде владелец машины признал свою вину, при этом
отметил, что его соседка оставляет индюков без присмотра,
в результате чего птицы царапают его автомобиль. Мужчину
оштрафовали на 51 гривну и обязали заплатить судебный сбор
384 гривны.

Одновременная беременность
Сразу семь медсестер отделения новорожденных одновременно забеременели в испанском городе Барселона. Фотографию, на которой женщины позируют вместе, опубликовал
один из сотрудников больницы. Все они работают в отделении неонатологии, в котором лечат новорожденных детей.
Самой старшей из женщин 47 лет, самой младшей — 31 год.
В мае восемь медсестер одновременно забеременели в американском городе Пибоди, штат Массачусетс. Женщины были
на разных сроках беременности, но все они ждали мальчика.

Необычное увлечение
Кот Пэдди, которому уже исполнилось восемь лет, посетил
за свою жизнь более 100 похорон и кремаций. Никто не может
объяснить, что именно привлекает животное, но каждый раз
он приходит к самому началу церемонии. Некоторые считают,
что у кота есть некое «шестое чувство». Началось подобное
три года назад. Тогда хозяева были очень обеспокоены тем, что
Пэдди не вернулся с прогулки. Однажды его и вовсе не было
дома несколько дней. Хозяева сразу же развесили листовки с
фото кота. Им позвонили из похоронного бюро и рассказали,
что животное пришло самостоятельно и не хочет уходить.
Пэдди все же вернулся домой, но с того времени он не пропускал ни одной прощальной церемонии, которые проходили
в данном бюро. Интересным есть то, что приходит кот тогда,
когда и все остальные участники похоронной церемонии. Еще
ни разу Пэдди не опоздал. В результате Пэдди получил прозвище «похоронного кота», и людям даже начало нравиться его
присутствие на процессии. Во многих случаях кот с «шестым
чувством» появлялся именно тогда, когда это было особенно
важно для родственников умершего. Они вспоминали о том,
что умерший хотел бы иметь такого кота или же очень любил
кошек, и воспринимали это в качестве хорошей весточки.

Котенок-администратор
В Бразилии бездомный котенок получил работу в адвокатской конторе – усатого малыша по кличке Леон приютили сотрудники офиса. По словам юристов, малыш постоянно
приходил к ним в непогоду, и они решили предоставить ему
постоянное убежище и сделали кота администратором. Теперь
малыш встречает у входа гостей и клиентов, что принесло
владельцам компании немалую популярность.
hronika.info
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