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навчальних закладів міста.
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ДИТЯЧІ САДОЧКИ ЗА КОРДОНОМ 5

Поїздка
40 школярів
Вишневого
до польського
міста Пйонкі.

«Я дещо знала про історію Польщі, про їхніх князів.
Але побачити це на власні
очі – це все одно, що потрапити в минуле. Ось перша
столиця – Гнєзно. Ось Острів
Лєдницький, де поляки у 966
році прийняли хрещення. Ось
двері, яким вже 1500 років.
Ось мощі першого польського
єпископа, який жив у X столітті. Всім цим поляки надзвичайно пишаються. У них дуже
гарні музеї і взагалі кожну
реліквію, кожну легенду вони
намагаються перетворити на
красиву історію. Цьому варто
у них повчитися».

ЯК ВИРІШУЮТЬ НЕСТАЧУ
КАДРІВ В ДОШКІЛЬНОМУ
НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

5

«БУДЕМО РОБИТИ З ДЕРЕВА МАКЕТ
ЛІТАКА В НАТУРАЛЬНУ ВЕЛИЧИНУ,
З ТОЧНІСТЮ ДО МІЛІМЕТРА»
8
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ШКоЛАМ ТА САдоЧКАМ
УвіМКнУЛи оПАЛЕннЯ

ПЕрЕМоги
дЗЮдоЇСТів

Начальник відділу обслуговування житлового
фонду, обліку, розподілу
житлової площі, приватизації житла та з питань
надзвичайних ситуацій
Олександр Волков про
початок опалювального сезону в соціальних
об’єктах міста.

1 місце – Андрій Григорчук,
3 місце – Володимир Босий,
3 місце – Іван Хімач,
3 місце – Іван Герасименко.

На Міжнародному турнірі з дзюдо в м. Ясси (Румунія) відзначилися наші вишнівські дзюдоїсти:

У Вишневому розпочався другий
етап реконструкції по вулиці Чорновола. Вона передбачає: розширення та
перекладку основи дорожнього полот- У місті Вишневому відбувся турнір з дзюдо серед новачна, укладання нового шару асфальту, ків. У ньому брали участь 80 учасників. Переможців та
облаштування тротуарів, заміна мере- призерів відзначили медалями.
«З 9 жовтня тепло отри- жі освітлення, прокладення зливової
мали Вишнівська міська лі- каналізації та реконструкцію побутокарня, садочки, школи № 1 вих каналізаційних мереж.
та 2. Розпорядження про увімкнення тепла отримали 3 та
4 школи, які обслуговуються
модульними котельнями.
«Вишнівськтеплоенерго»
технічно готове розпочати
Для дітей дошкільного, шкільного
опалювальний сезон і у житловому фонді. Подача тепло- віку. Індивідуальні, групові заняття з
носія до житлових будинків корекції та розвитку. Заняття з розвиВ Ужгороді відбувся чемпіонат України серед кадетів.
прогнозовано розпочнеться тку музичного слуху, голосу: вокальні, Вишнівчанка Ольга Дріг стала бронзовою призеркою.
18 жовтня. Все залежатиме фонопедичні вправи, гра на фортепіавід середньодобової темпе- но. Тел.: (095) 040-31-68, Неля ВолодиВітаємо наших дзюдоїстів та їх тренерів Віктора Мужмирівна.
ратури повітря».
чину, Вячеслава Гостара та Івана Степанюка.

КонСУЛЬТАЦіЇ
ПСиХоЛогА

«Ми ПрАЦЮЄМо ЗАрАди
ПоСМіШоК діТЕЙ»

Почесний президент ДГО «Капітошка» Оксана
Олексієнко про відкриття 14 сезону організації.

«Подія відбулася в актовій
залі Вишневої міської ради. У
гості до дітей вперше завітала
Національна філармонія України з виставою «Казка про козака і зачаровану Дарину».
Я дуже хвилювалася, як
сприймуть діти цю незвичну
для них програму. Ми дуже
вражені професіоналізмом
артистів. Це новий рівень для
«капітошок».
Окрім вистави, ми, як за-

вжди, гралися та веселилися.
Всі із задоволенням розважалися. До нас на свято завітали
дуже багато нових дітей, дуже
приємно, що вони виявили бажання стати членами нашої організації. Дякуємо всім за теплі
відгуки про роботу нашого клубу, в якому працюють волонтери. Адже для нас найголовніша
винагорода – посмішки дітей,
заради них працюємо».
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ПривіТАЛи оСвіТЯн ТУрнір З КАрАТЕ

У День працівників освіти представники міської влади Вишневого традиційно
відвідали дошкільні та загальноосвітні
навчальні заклади міста.

Зі святом педагогів привітали заступник міського голови Георгій Майсурадзе, секретар ради
Сергій Пишний, депутат Вишневої міської ради
Оксана Олексієнко.
«Від усієї нашої команди ми вас щиро вітаємо
з професійним святом. Бажаємо, щоб ви отримували тільки задоволення від своєї професії. Слухняних дітей,
позитивних та
яскравих емоцій у вашій
роботі!», - побажав Георгій
Майсурадзе.
Вчителів
та вихователів відзначили подяками,
привітали
трояндами,
кожен
заклад отримав
принтер в подарунок.

Вперше у Вишневому
відбувся щорічний відкритий турнір з кiокушин-кан
карате серед дітей та молоді. Змагання пройшли у
спортивній аренi Favorite
Fit пiд патронатом Мирослави Смiрнової та КиєвоСвятошинської
районної
державної адміністрації.
У турнірі брали участь
понад 300 учасникiв, 25

команд з рiзних регіонів
України.
Зі святом спорту присутніх привітав заступник
міського голови Георгій
Майсурадзе. Головний органiзатор змагань, президент “Вишнiвської федерацї кiокушин-кан карате”
Мамука Рудков подякував
усім за участь і пiдтримку.

ПРАВИЛ, ЯК ЗБИРАТИ ГРИБНИЙ ВРОЖАЙ

1.
Збирайте в лісі тільки ті
гриби, про які ви точно знаєте, що
вони їстівні. Якщо ви не впевнені
у своїх знаннях, ідіть до лісу з бувалим грибником.
2.
Ніколи не збирайте і не
їжте гриби, що біля підстави ніжки мають бульбовидне потовщення, оточене оболонкою, як, наприклад, у блідої поганки і червоного
мухомора.
3.
Коли збираєте гриби,
особливо сироїжки, намагайтеся
брати їх з цілою ніжкою, щоб не
упустити з уваги важливу ознаку,
зазначену у попередньому правилі.

4.
Якщо збираєте в лісі печериці, придивляйтеся до кольору пластинок. Ніколи не збирайте
і не їжте «печериці», що мають
пластинки білого кольору. У дійсних їстівних печериць пластинки
швидко рожевіють, а потім сутеніють. У смертельно отруйної блідої
поганки, схожої по зовнішньому
вигляду на печериці, пластинки
завжди білого кольору.
5.
Якщо збираєте для засолення вовнянки, чорнявки, білявки, грузді, підгрузді та інші гриби, що містять молочний сік, то
обов’язково перед засоленням чи
відварюванням вимочіть їх, щоб
видалити гіркі подразнюючі шлунок речовини.
6.
Зморшки варто спочатку прокип’ятити у воді протягом
7-10 хвилин, а відвар обов’язково

вилити. Тільки після такої обробки
зморшки можна варити і жарити.
7.
Ніколи не збирайте і не
їжте гриби перестиглі, червиві і
зіпсовані.
8.
Не їжте гриби в сирому
виді.

9.
Не вірте поширеній думці про те, що отруйні гриби викликають потемніння цибулини чи
срібних предметів, якщо їх опустити в посуд, де варять гриби. Це
міф.
10. Не збирайте гриби, навіть

свідомо їстівні, у міських парках,
скверах, дворах, а також уздовж
автомобільних доріг і залізниць.
Гриби накопичують отруйні речовини і стають непридатними в
їжу.
За перших ознак отруєння
терміново звертайтеся за медичною допомогою. Дотримуйтесь цих простих правил
і насолоджуйтеся смачними
стравами з грибів.

Г.А. ЯЦЮК
Головний спеціаліст відділу
державного нагляду за
дотриманням санітарного
законодавства КиєвоСвятошинського РУ ГУ
Держпродспоживслужби в
Київській області
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«МИ РОБИМО БАГАТО ТОГО,
ЩО НАВІТЬ НЕ ВХОДИТЬ ДО ТАРИФУ»
Київські ЖЕДи, посилаючись на нові закони про житлово-комунальні
послуги, збираються відмовитися від обслуговування будинків, якщо їх
мешканці не обрали форму управління своїм домом. Що це означає і чи
не загрожує це Вишневому? За роз’ясненням ми звернулися до начальника
КП «Управління міським господарством» Володимира ЗАВАЛЯКА.
- Володимире Мар’яновичу, Ви чули про нові
закони у сфері ЖКГ?
- Звісно, я не тільки чув
про них, але й детально їх
вивчав. Перший – це закон
«Про житлово-комунальні
послуги», другий – «Про
особливості
здійснення
права власності у багатоквартирному
будинку».
Обидва прийняті в червні
цього року. Якщо коротко
передати їх суть, то вони
зобов’язують
співвласників
багатоквартирних
будинків зібратися разом
і більшістю голосів вирішити, хто управлятиме домом.
- І які варіанти?
- Або ОСББ, або підписати договір з «Управлінням
міським господарством»
– тобто, залишити нинішній ЖЕД. Або шукати якусь
іншу управляючу компанію.
- Досить часто мешканці кажуть, що в старому будинку створювати
ОСББ не вигідно.
- Ви легко можете прорахувати самі, вигідно це
чи невигідно. Наприклад,
ви створили ОСББ, самі замовляєте вивіз сміття, наймаєте двірника, оплачуєте освітлення, прибирання
під’їздів і все інше. Але також вам потрібен директор
і бухгалтер. Все це ви маєте
профінансувати за рахунок
оплати з досить обмеженої
кількості квартир – скільки їх є в будинку. Добре,
якщо в будинку є хороший
організатор, який готовий
працювати
директором
безкоштовно чи за символічну зарплату. А як ні?
Тоді значну частину тарифу у вас «з’їсть» зарплата
керівництва ОСББ, обслуговування будинку вийде
невиправдано
дорогим.
Тому абсолютна більшість
будинків відмовилися від
такої перспективи, хоча в
певний час уряд покладав
на ОСББ великі надії. Людей
запрошували утворювати
об’єднання
співвласників, обіцяли за державний
кошт зробити капітальні
ремонти. Як бачимо, справа не пішла.
- Хіба в УМГ так само
не треба платити зарпла-

ти керівникам та бухгалтерам?
- Ми обслуговуємо 156
будинків, між тим, на все
підприємство приходиться тільки 13 «ітееровців»
– включаючи бухгалтерію,
юридичний відділ, приймальню, головного інженера і мене особисто. Невеликі витрати, як на такий
масштаб підприємства. На
тарифі це, фактично, не
відображається. Загальна
чисельність співробітників
КП «УМГ» 380 чоловік. З них
– 115 двірників, 40 працівників аварійної служби
ліфтів. Це міф, що велике
підприємство обов’язково
неефективне і його краще
розбити на кілька десятків
маленьких. Навпаки. Завдяки масштабам можна
чимало зекономити, оптимізувати роботу. Нам, наприклад, вдається зробити
багато того, що навіть не
входить до тарифу.
- А як щодо капітальних ремонтів?
- Тут складніше. ЖЕК
не має робити капітальний
ремонт, він лише обслуговує будинок від одного
капітального ремонту до
іншого. Тому доводиться
дотувати ЖКГ з міського
бюджету. Наприклад, цього
року ми реалізовуємо програму енергозбереження,
міняємо вікна у під’їздах.
На це виділено 2 мільйони
гривень. Майже все, що запланували на 2018 рік, вже
зробили. В першу чергу
ставили там, де мінімальна
заборгованість по оплаті. Є
під’їзди, де заборгованість
5 тисяч гривень на всіх, а
є – де 160 тисяч. Я вважаю,
що справедливо надати
перевагу тим, хто вчасно
платить.
- Але ж є чимало людей, які розраховуються
вчасно і страждають від
сусідів-неплатників. Виходить, ми маємо нести
колективну відповідальність?
- Домовляйтеся. Останнім часом люди звикли не
звертати уваги на сусідів,
не знати на ім’я тих людей
з якими живеш на одному
поверсі, не вітатися з ними.
Такий сучасний стиль міського життя. Але це неправильно. Так чи інакше, та

Будинок по вул. Хвильового, 1. Мешканці новобудови прийняли рішення, щоби їх будинок обслуговувало КП «Управління міським господарством». Інші варіанти виявилися занадто дорогими, а
створення ОСББ на невеликий п’ятиповерховий будинок економічно не виправдано.
вам із сусідами доведеться
взяти на себе відповідальність за спільний будинок,
вирішувати багато справ і
боротися із «зайцями», які
хочуть проїхатися за рахунок інших.
- Тобто, нам слід розраховувати
тільки
на
себе, все тільки власним
коштом?
- Принаймні, закон від
нас цього вимагає. Що буде
на практиці? У мене великий досвід роботи в комунальній сфері, але я не
знаю, як зробити ЖКГ повністю бездотаційним. Наприклад, ліфти розраховані на 25 років служби, далі
їх треба міняти. Вартість
нового – 600 – 800 тисяч
гривень. Порахуйте скільки треба зібрати з кожного, якщо у вас стандартна
9-поверхівка, 36 квартир на
під’їзд. 20 тисяч з квартири.
Можете спитати у сусідів,
чи всі готові одразу викласти таку суму. Тому наша
бригада і перемотує двигуни ліфтів, ремонтує техніку,
хоча це не входить в тариф.
Як можемо, намагаємося
подовжити термін експлуатації. Іншого виходу при

Ліфтова служба КП «УМГ» не тільки обслуговує ліфти, як це передбачено договором, але й ремонтує їх власними силами.
нинішньому рівні доходів
населення я не бачу.
- Отже, навряд чи
управляючі компанії зацікавляться
обслуговуванням старого житлового фонду, від якого
суцільні збитки?
- Я вам більше скажу.
В управляючих компаніях
існує така практика – відмовлятися від обслуговування новобудов через
десять років після введення в експлуатацію. Вони

знімають вершки, поки будинок не потребує великих
витрат. Далі починаються
ремонти, їм це не вигідно.
Простіше віддати на обслуговування місту.
- Чому ж тоді не можна автоматично залишитися під обслуговуванням ЖЕДу, якщо люди не
хочуть нічого міняти?
- Автоматично не вийде. Не я приймаю закони
і встановлюю ці правила. В
будь якому разі, власники

квартир у будинку мають
провести збори, підписати протокол і вже з готовим рішенням звертатися
до того, кого вони хочуть
бачити управителем. Так
чи інакше, через таку процедуру має пройти кожен
будинок. А ми зробимо все
для того, щоби зберегти
належний рівень обслуговування за мінімально
можливого тарифу. Це вже
наша робота.
Розмову вела
Iрина ЗАХАРОВА
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«ЗДАЛОСЯ, ЩО ПОТРАПИЛА У КАЗКУ»
Оксана Олексієнко, начальник відділу
з питань торгівлі, освіти, культури,
молоді та спорту виконкому Вишневої
міської ради описує поїздку 40 школярів
Вишневого до польського міста Пйонкі.

З

а останні роки ми вже кілька
разів відвідували Польщу,
тоді до ЄС були ще потрібні візи. Власне, ми ухопилися за
ідею культурного співробітництва з містом Пйонкі для того,
щоб якомога більше наших людей мали змогу побувати у Європі, побачити інші країни. В першу
чергу, завдяки існуючим програмам для дітей, вчителів, людей
похилого віку.
Зі свого боку ми так само
приймали поляків. Селили їх по
сім’ях – так люди здружуються
між собою, і потім запрошують
одне одного в гості вже без наших програм, самі по собі. Так
само і у нас склалися дуже гарні
стосунки із керівництвом міста
Пйонкі.
На цей раз вони отримали
грант від польського Центру
Культури для запрошення школярів із Вишневого, ознайомлення
їх із польською історією. Всі витрати поляки взяли на себе.

РЕПЕТИЦІЇ
НА ЗАПРАВКАХ
Десь за тиждень до поїздки ми
всі зібралися, щоб діти принаймні перезнайомилися. Опитали,
хто і що вміє, на які гуртки ходить.
Хто танцює, хто співає, хто грає
на барабанах. Діти самі придумали номери, склали концертну
програму, всю дорогу розучували концертні виступи. Уявляєте,
на кожній зупинці, на заправці
ми танцювали. Проїжджаючі машини нам
сигналили, знімали на
смартфони, аплодували...
Вночі пройшли кордон,
о 10-й ранку
дісталися до
Пйонок. Через кордон нам
вдалося
п р о везти
наше
українське
сало,

хоча це і заборонено. Коли поляки нас запрошували, просили
привезти. Я пообіцяла, але наступного разу не буду ризикувати – через це нас могли затримати на кілька годин.
Пйонкі – це маленьке містечко на 20 тисяч населення, 130
кілометрів до Варшави. Дітей поселили в шикарних умовах, в інтернаті при технікумі – такий, що
на три зірки у нас потягне. Кімнати розраховані на дві людини.
Був один чотиримісний номер,
всі за нього «билися», так хотіли
там жити великою компанією.

ЯК КОЗЛИ
ПОЗНАНЬ ВРЯТУВАЛИ
Вже у перший вечір виступали
з концертом, наші діти показали себе просто бездоганно. «Запалили» і поляків. Їхні школярі
прийшли, втупилися в телефони,
сидять. Через годину всі вони
танцювали, розучували з нашими «Гречаники» і «Варенички».
Заступник бурмістра підходив
до мене і казав: «Не може бути,
що це звичайні діти. Ви привезли
професійних артистів. У нас діти
геть не такі». Насправді, їхні діти
такі самі. Їх так само можна «завести». Справа в тому, який підхід
використати.
Спочатку діти намагалися
спілкуватися між собою англійською, дорослі – переважно жестами. На третій день, мені здалося, що всі розуміли один одного і
так.
Екскурсійна програма мене
вразила. Розумієте, поляки надзвичайно
опікуються
своєю історією. Після
Другої світової війни,
коли країна лежала в руїнах, перше,
що вони зробили,
це
відновили
всі
історичні пам’ятки.
Вони так і показують: це –
справжнє, а це
– відновлене.
У них немає
такої
традиції - ходити у
вишиванках.

Але дітей ще у садочках
водять на екскурсії. Це
так зворушливо, коли
малеча ходить групами,
всі у маленьких сигнальних жилетах, що відбивають світло.
Я дещо знала про історію Польщі, про їхніх
князів. Але побачити це
на власні очі – це все
одно, що потрапити в минуле чи в казку. Ось перша столиця – Гнєзно. Ось
Острів Лєдницький, де поляки у 966 році прийняли
хрещення. Ось двері,
яким вже 1500 років. Ось
мощі першого польського єпископа, який жив у X столітті. Всім
цим поляки надзвичайно пишаються. У них дуже гарні музеї і
взагалі кожну реліквію, кожну
легенду вони намагаються перетворити на красиву історію.
Цьому варто у них повчитися.
Наприклад, в Познані є легенда, як два козлики врятували
місто. Вони начебто втекли від
м’ясника і залізли на дах ратуші,
а коли господар піднявся до них,
то побачив вороже військо, яке підступало
до міста. Так мешканці
Познані були вчасно
попереджені про
небезпеку і встигли підготуватися до оборони.
Зараз ці козли стали
символом
міста, їхні
механічні
фігурки
дуже кумедно буцаються на ратуші.
Все це не тільки приваблює туристів, але й
допомагає самим по-

Єдина проблема, що було холодно. Ми виїжджали за гарної
сонячної погоди, багато хто не
подумав взяти теплі речі. Замотувалися в ковдри. Коли робили
фото для батьків, швидко все це
знімали, щоб мати пристойний
вигляд, а потім знову вдягали.

ні враження від Польщі. Видно,
що країна зробила великий
крок уперед, міста виглядають
дуже гарно. Але деякі речі нам
зрозуміти складно.
Коли були в Познані, наша
програма вийшла трохи довшою, ніж запланували. Водій
автобуса сказав, що в нього
робочий день скінчився, тому
в їдальню він нас не повезе.
Такі правила. Він не може сидіти за кермом більше визначеної кількості годин на добу,
за це великі штрафи. Телефонував йому, навіть, заступник
бурмістра - ніякого результату. Не можу уявити такої
ситуації у Вишневому. Наш міський голова вимагає від кожного
очільника завжди бути на зв’язку,
якщо хтось не візьме слухавку,
хоч в день, хоч серед ночі, може
писати заяву на звільнення.
В результаті, ми йшли пішки.
Темно, йдемо вздовж траси, до
їдальні півтора кілометра. Було
дуже страшно – багато машин,
у нас діти, треба переходити дорогу. Але залишити їх без вечері
теж не вихід.

Наскільки все
це було цікавим для
дітей? Звісно, в них
такий вік, що їм хочеться потусити,
піти на дискотеку чи в торгівельний центр. Але вся ця, на перший
погляд, нудна інформація теж
відкладається. Після поїздки до
мене підходили їхні батьки
– і виявилося, що діти із
захопленням переказували їм саме
те, що чули і
бачили під
час екскурсій.
Взагалі, у
м е н е
приєм-

Звісно, складно – на 40 дітей
було лише 5 опікунів. Рятувало
тільки те, що старші діти брали
шефство над меншими. Вони
молодці. Як я дивилася на них
під час концерту, так пишалася
ними, такі вони гарні, талановиті.
Прощалися ми півтори години. Їхні та наші діти плакали,
не хотіли розлучитися. Не можу
передати, як я вдячна адміністрації міста Пйонкі та бурмістру. Вони ще й подарунки нам
спакували на дорогу, солодощі,
книжки. Тепер їхня черга завітати до нас, ми чекаємо.

лякам краще знати свою історію.

СТАРШІ БРАЛИ ШЕФСТВО
НАД МЕНШИМИ
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«ПОТРІБНО ВИТЯГТИ ДИТИНУ ІЗ ВІРТУАЛЬНОЇ РЕАЛЬНОСТІ,
ДЕ ВСЕ СТВОРЕНО ЗА НЕЇ – ТІЛЬКИ НАТИСКАЙ КНОПКИ»
Ольга Чугут працює вихователем молодшої
групи «Світлячок» та вчителем англійської
мови у дитячому садочку «Колобок».
ВИХОВАТЕЛЬ – ЦЕ ПОКЛИКАННЯ. Але спеціалізована освіта потрібна.
Педагог дошкільної освіти
повинен володіти багатьма знаннями, щоб зорганізувати роботу в дитячому
колективі. Ви знаєте, професію вихователя можна
порівняти з професією
художника. Є, наприклад,
в людини дар писати картини, але все одно треба
поставити техніку. І навіть
якщо у людини взагалі немає дару, вона може непогано малювати, якщо довго цьому вчитися.
ЧАСТО МИ ВІДПРАЦЬОВУЄМО ДВІ ЗМІНИ. Перша
зміна – з 7.00 до 13.00, друга – з 13.00 до 19.00 години.
Іноді доводиться заміняти
колег, тоді відпрацьовуємо
всі 12 годин. Якщо я працюю у першу зміну, моя робота розпочинається о 6.30.
Допоки прийдуть дітки, потрібно увімкнути спеціальні лампи. Зараз період вірусних захворювань. Потім
готуємо групу до занять. З
7.00 до 8.00 приймаємо дітей.
ДІТИ В МОЛОДШИХ ГРУПАХ ПЛАЧУТЬ ЗА МАМАМИ. Це нормально. Уявіть,
увесь час з мамою, а тут
приводять дитя в незнайомий колектив, у нього
стрес. На випадок, коли

Сніданок у ДНЗ «Колобок»

дітки плачуть або ж відволікаються, у нас є уявний
чарівний Єнот, який все перевертає навкруги. Ми його
часто шукаємо по групі та
хочемо зловити у мішок.
Всі дітки дуже сподіваються колись його побачити та
відвезти в зоопарк.
НАШ ДЕНЬ РОЗПОЧИНАЄТЬСЯ З ДИДАКТИЧНОЇ ГРИ.
Щоб зацікавити вихованців
проводимо спостереження,
наприклад, які ознаки осені, яке у нас сьогодні небо,
яка погода на вулиці. Після
смачного сніданку, проводимо заняття в групах. Кожного тижня у нас нова тема.
Зараз вивчаємо про кольорову осінь. Обов’язково
під час заняття проводимо
фізкульт-хвилинки.
СУЧАСНІ ДІТИ ВИХОВУЮТЬСЯ НА ГАДЖЕТАХ.
Пам’ятаєте, в нашому дитинстві було лише два
мультики «Капітошка» та
«Ну, постривай». Весь свій
вільний час проводили на
вулицях. Сучасні діти розвиваються в межах телефону або ж планшету. Їхній
світ одноплановий, тому
мета вихователя витягнути
їх із віртуальної реальності. Нам навпаки потрібно
показати дітям яскравий та
цікавий світ в якому вони
можуть творити. А не той,

де все вже створено за них,
тільки натискай кнопки.
Наприклад, приходять до
садочку діти і кажуть: «Давайте, дивитися мультики».
Я ж відразу реагую: «А давайте ми створимо з вами
свій мультик. Де ми будемо
головними героями». І діти
відразу переключаються.
ДІВЧАТКА ГРАЮТЬСЯ МАШИНКАМИ НА КИЛИМОЧКАХ, А ХЛОПЧИКИ «ГОТУЮТЬ» ЧАЙ З ТОРТИКОМ.

Уподобання дітей не завжди залежать від їхньої
статі. В садочку є різні ігрові куточки – магазин, перукарня – кожен обирає те,
що йому цікаве.
КОЛИ РОБОЧИЙ ДЕНЬ ЗАВЕРШУЄТЬСЯ, я розумію,
що ця робота робить мене
щасливою. Я обрала її недаремно.
Розмову вела
Оксана ЗАХАРЕНКО

ЦІКАВІ ФАКТИ

ДИТЯЧІ
САДОЧКИ
ЗА КОРДОНОМ
<< ІТАЛІЯ >>
• В Італії немає ясел, до
дитячого садка можна
йти тільки після трьох
років. Додому малюків
забирають до 16:30. Але
батьки можуть домовитися та залишати
дитину до 18:30. Для
цього потрібна довідка з
роботи і певна доплата
за перебування дитини у
групі подовженого дня.

<< ІСПАНІЯ >>
• В Іспанії також діти
починають відвідувати садок у 3 роки,
але обов’язкове відвідування дошкільного
закладу починається з
6 років. Це перехідний
етап – від останнього
«класу» дитячого садка
до початкової школи.

Якщо батьки не віддали дитину на навчання
в цьому віці, їх можуть
притягнути до відповідальності. Для кращої
адаптації в колективі
дітей відправляють у
табір. Маленьких – на
одну ніч, а дітей старшого віку – на 2-3 дні.

<< НІМЕЧЧИНА >>
• Дитячі садки в Німеччині працюють тільки
до обіду. Там немає уроків,
вважається, що у малюків
має бути дитинство, а
знання вони ще отримають у школі. Тому тут
діти співають, малюють,
танцюють, ліплять, спілкуються одне з одним.
Приблизна вартість
перебування у державному садочку – 50 євро на
місяць, в яслах – 80 євро.
Харчування оплачується
окремо. Вартість обіду
становить 60-100 євро на
місяць, але від нього можна відмовитися і давати
дитині їжу з собою.

У садочках Швеції діти гуляють на вулиці
за будь-якої погоди.
<< ШВЕЦІЯ >>
• У дитячих садках
Швеції надаються
пільги сім’ям із двома
та більше дітьми. За
навчання в садочку другого малюка і наступних
дітей платить держава
або батькам надають
суттєву знижку. Діти
багато займаються
та грають на свіжому
повітрі. Їм дозволяють
бруднитися, лежати
на землі, ходити по
калюжах. Вважається,
що брудна дитина – це
щаслива дитина. Іноді

діти навіть сплять на
вулицях у спальних мішках. Так їм зміцнюють
імунітет і прищеплюють любов до природи.

<< ВЕЛИКА БРИТАНІЯ >>
• В англійських дитячих
садках не практикується денний сон. Але
дитина може спати де
завгодно – навіть в ігровій кімнаті. Для англійців
нежить, застуда і навіть
невелика температура не
перешкода – їхні діти і в
такому стані відвідують
дитсадок.

�НЕ КОЖЕН ОСИЛИТЬ
ТАКУ РОБОТУ�

Завідуюча дитячим садочком «Орлятко»
Людмила Котляр про те, як вирішують
нестачу кадрів в дошкільному закладі.
Основна проблема – складна робота і низька зарплата. Ось у мене лежить заява
на звільнення – вихователь йде працювати у приватний дитячий садочок.
Там запропонували більше.
Два роки тому до нас
прийшли дуже хороші дівчата з Богуславського педагогічного коледжу, рік
попрацювали і звільнилися. Одна стала нянею в сім’ї,
інша пішла в торгівлю. Я
все розумію – квартиру на
нашу зарплату не зняти, а
молодій дівчині потрібно
ще й гарно вдягнутися, залишити на розваги.
Отже, працюють вихователі, яким невдовзі виходити на пенсію або ж взагалі пенсіонери. Є мами, які
приходять працювати виховательками заради своїх
дітей. Для тих, хто не має
міської прописки, це реальна можливість влаштувати
дитину у садок. Також зручно, що дитина під наглядом
– мама не переживає, як
вона, що поїла, чи добре
вдягнулась на прогулянку.
Зазвичай такі мами не
мають педагогічної освіти
і влаштовуються помічни-

ками вихователя. Цікаво,
що деякі працівниці після
того, як дитина закінчить
садок не звільняються,
а навпаки продовжують
працювати,
здобувають
вищу освіту і стають вихователями. Напевно відчули, що робота з дітьми
– то їх покликання. Є у нас
і такі приклади.
Сьогодні, до речі, прийшла жіночка стосовно
роботи з того самого приводу. Має дитину трьох
років, хоче працювати у
нас і одночасно бути поруч
із нею. Я згодна, але в дитини немає всіх щеплень.
Вибачте, але з цим дуже
суворо. Дитина, яка ходить
до садочка, обов’язково
має зробити щеплення. Це
стосується безпеки всіх інших дітей, що контактують
з нею в групі.
Зараз нам терміново
потрібні два вихователі та
помічник вихователя. Умови ті самі – нелегка робота,
висока
відповідальність,
невелика зарплата. Я розумію, що не кожен потягне
таку роботу, але все ж такі
мужні люди є. У нас весь
колектив із таких.
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Оголошення про втрату
Втрачений військовий квиток на ім’я Александровський Олександр Олександрович
вважати недійсним.
Втрачене свідоцтво про базову середню освіту, видане Вишнівською ЗОШ №3 на ім’я
Горобець Діана Анатоліївна вважати недійсним
Втрачене посвідчення Серія Д №324139 дитини, яка постраждала від Чорнобильської
катастрофи на ім’я Мудриченко Світлана Вікторівна, видане Київською облдержадміністрацією 11.10.1994 року вважати недійсним.

12.10.2018

МУДРІСТЬ ВЧИТЕЛЯ МАЄ ВИСОКО
ОЦІНЮВАТИСЯ ДЕРЖАВОЮ!

зів більше, ніж за важку інтелектуальну
працю на освітній ниві в Україні.
Я завжди з радістю повертаюсь в рідну школу-інтернат, в рідний університет,
як додому. Дякую своїм вчителям за те,
що сварили, хвалили і головне - вірили в
мене. Завдяки вам я став тим, ким є зараз.
А я зроблю все, щоб ваша праця, дорогі
вчителі, була гідно оцінена державою.
Низький вам уклін! Зі святом!

ВАКАНТНІ ПОСАДИ В САДОЧКАХ ВИШНЕВОГО:

«Орлятко» – вихователь
- 2; помічник вихователя.
«Ромашка» – логопед.
«Намистинка» – вихователь, помічник вихователя – 2; медична сестра.
«Росинка» – вихователь; помічник вихователя.
«Теремочок» – помічник вихователя – 2; двірник.
«Колобок» – вихователь; вчитель-дефектолог.
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«НАША ШКОЛА ДАЄ ДОСИТЬ

нЕПогАнУ оСвіТУ»

Після поїздок за кордон вчитель хімії ЗОШ №4
які зовсім не гірші, ніж там,
Алла Чигоріна подивилася на Вишневе з іншого в Європі. Почала бачити побоку та побачила багато позитивного в нашій зитивне.
На мою думку, наші
шкільній освіті.
«Після навчання в університеті я була налаштована на наукову роботу, почала працювати в Інституті
кераміки. Тут була чудова
команда, нас, молодих спеціалістів, всьому вчили. Ми
відчували, що ми потрібні,
що все це має продовжен-

Вчитель для всіх нас з дитинства був
і залишається найбільшим авторитетом,
джерелом знань та мудрості. Тому дуже
несправедливо, коли праця людини, яка
формує особистість, світогляд наших дітей, оцінюється у копійки. Я знаю безліч
прикладів, коли найкращі українські педагоги, які вивчили не одну сотню дітей,
їдуть на заробітки за кордон. Бо за миття горщиків за багатіями в Італії чи збір
полуниці в Польщі їм платять в п’ять ра-

ОСВIТА

№ 19 (610)

вважаю найбільшим моїм
досягненням свого сина. Я
реалізувалася в ньому. Він
також вступив до Університету Шевченка, на хімічний факультет, закінчив
аспірантуру. В 25 років став
кандидатом хімічних наук.
Працював в трьох вузах Єв-

школи непогані. Свого часу
я навчалася в Сквирській
школі-ліцеї, яка на сьогодні
має високий рейтинг. Мене
вчили прекрасні вчителі.
Вже тоді, на початку 80-х років, в математичному класі
нас навчали азам програмування. Отже, в університеті
для мене це вже не було від-

Алла Чигоріна веде
урок хімії у Вишнівській
ЗОШ№4.
ня. Шкода, що Інститут припинив своє існування. Через
це я перейшла в школу працювати вчителем хімії.
В 90-х роках мене запросили до аспірантури Університету ім. Т. Г. Шевченка, але
тоді сину було вже 6 чи 7
років. І переді мною постав
вибір: сім’я, чи наукова робота? Я зрозуміла, що не
зможу їх сумістити. Пріоритетом все ж була сім’я.
Тому зробила вибір на користь сім’ї. І, в принципі,

ропи – в Уппсалі, Лунді, а
нині в Стокгольмі.
Знаєте, в Україні дається досить не погана базова
освіта. З отриманими тут
знаннями, мій син досить
комфортно себе почував в
досить престижних університетах. Наприклад, Лунд
дав 8 чи 10 нобелівських
лауреатів. Після поїздки до
Швеції я почала дивитися
на наше Вишневе зовсім з
іншої точки зору. Я стала
помічати тут такі куточки,

криттям. Математика розвинула логічне мислення.
Можливо ми не завжди розуміємо, що позитивного є в
нашій країні – як в освіті, так
і в інших сферах. Потрібно
акумулювати європейський
досвід, а не відмовлятися
свого, не знищувати все те
добре, що є в нашій школі.
Крім того, у наших людей
колосальна працездатність,
це одна із найсильніших наших сторін».
Лариса КОСТЕНКО

ПАТронАТ нАд диТиноЮ

Що таке патронат?

Патронат над дитиною – це
професійна комплексна послуга,
що передбачає: тимчасовий догляд, виховання та реабілітацію
дитини, яка опинилася у складних
життєвих обставинах, потребує
захисту.
Патронатним вихователем
може бути:
- Повнолітня особа, яка є громадянином України;
- Має досвід виховання дітей;
- Спільно з добровільним помічником пройшла курси
професійної підготовки
кандидатів у патронатні
вихователі та зі згоди всіх
повнолітніх осіб, які проживають у помешканні;
- Уклала договір
про надання послуг з
патронату з відповідним органом опіки.

Для кого ця послуга?

Патронатний
вихователь має бути готовим
негайно прийняти у своїй
сім’ї дитину/дітей, які опи-

нилися у складних життєвих обставинах, і, відповідно до рішення
органу опіки та піклування, потребують захисту та тимчасового
догляду у сім’ї патронатного вихователя, підтримки найближчого
родинного оточення такої дитини.
Це можуть бути:
- Новонароджені діти, від яких
відмовились батьки;
- Підкинуті, безпритульні діти;
- Діти з сімей, в яких існує загроза їхньому життю та здоров’ю;
- Діти, які зазнали насильства,
жорстокого поводження;
Діти, батьки або особи,
які їх замінюють,
померли, пропали
безвісти;
- Діти, які за
різних обставин
певний час не
можуть перебувати
у
власній
сім’ї або їхні
батьки
чи
особи, які їх
замінюють,
не можуть піклуватись про
них.

Яке фінансування послуги
з патронату?
За надання послуги патронатний вихователь щомісяця отримує:
- Грошове забезпечення в розмірі 5-ти прожиткових мінімумів
для працездатних осіб;
- При влаштуванні 2-х і більше
дітей, віком до 1 року, неповнолітньої вагітної, дитини з ВІЛ, грошо-

ве забезпечення збільшується на
10% за кожну дитину та категорію,
але сумарно не перевищує 50%;
- Соціальну допомогу на утримання та виховання дитини в розмірі 2-х прожиткових мінімумів
відповідно до віку дитини;
- Сплату єдиного внеску за
загальнообов’язкове державне
соціальне страхування за патронатного вихователя.

Яка тривалість послуги?
Термін перебування під патронатом визначається потребами
дитини та залежить від складності життєвих обставин, які спричинили її влаштування, але не має
перевищувати 3 місяці. В окремих
випадках є потреба в подовженні
термінів, але загальний термін
перебування не повинен перевищувати 6 місяців.
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ЛІТОПИС ВИШНЕВОГО
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«Я ВІДРОБИВ 190 ГОДИН
НА БУДІВНИЦТВІ САДКА «ОРЛЯТКО»,
ЩОБИ МІЙ СИН МІГ ТУДИ ХОДИТИ»
Микола Коваленко пригадує ті часи, коли у Вишневому ще не було доріг, жителі ходили до
вокзалу в резинових чоботах, а там перезувалися в туфлі.
«Я будував «Геологорозвідку» – найперший житловий масив Вишневого. Почали ми в 1963 році, а через
рік здали перший будинок по
вулиці Калініна – нині Святошинська. Тоді Вишневе ще
називалося – поштове відділення станції Жуляни.

Ви не можете навіть
уявити, як виглядало місто.
Асфальтних доріг не було.
Дерев також не було – землю під забудову виділили

в чистому полі радгоспу
«Совки». Вулиця виходила
прямо на поле з овочамипомідорами, замість тротуару з дощок сколотили
дерев’яну доріжку, шириною десь метр, по ній і ходили. Якщо зійдеш з цього
«тротуару» в канаву, ноги
із багна вже не витягнеш.
Наші сусіди, які працювали
в Києві та їздили на роботу
поїздом, до вокзалу йшли
в резинових чоботях, там
їх залишали під колією, перезувалися у туфлі, а коли
поверталися додому, знову
вдягали чоботи.
Пам’ятаєте, якийсь час
тому у Вишневому була суперечка з приводу встановлення гранітних бордюрів?
Багато хто несправедливо
критикував це рішення. Казали, що це занадто дороге задоволення для міста
– давайте краще без них,
залишимо старі з бетону.
Люди просто не розуміють,
наскільки важливі ці речі
для того, щоби створити
комфортні умови та чистоту на вулиці. Не цінують
чужу працю. Скільки труда
за всі роки було вкладено в
те, щоб місто стало таким,
як зараз.

Нам було набагато складніше. Кілька років жили тут
без каналізації. Пробили
свердловину на глибину 60
– 70 метрів, вода є, але відводу ще не немає. А який
сенс заводити воду у будинок, коли немає каналізації?
Набирали воду в колонках,
зручності також на вулиці.
Тільки у 1970 році збудували
колектор та кинули 150-мм
азбестоцементні труби – я
якраз займався кураторством цього проекту.
Для того, щоби отримати місце у дитячому садочку, його спочатку потрібно
було збудувати. Я мусив
відробити 190 годин на будівництві садка «Орлятко»,
для того, щоби мій син міг
туди ходити. Взяв відпустку,
ще й дружину підключив.
Разом склили вікна першого і другого поверхів.
Мені дуже приємно, що
своє життя присвятив будівництву Вишневого. Я з
радістю йшов на роботу і з
гордістю повертався з почуттям того, що зробив щось
важливе. За 50 років роботи
не мав жодної догани. Зізнаюся, що тільки в армії, коли
служив у Молдавії, раз було.
Ми з напарником чергували
на РЛС, відстежували порушення повітряного простору, так я його залишив на
посту, а сам пішов пити чай
з булочкою. А він пропустив.

Нічого серйозного, турецькі
винищувачі, пролітаючи над
Чорним морем, на три секунди залетіли в нашу зону.
Напарник нічого не сказав,
аж тут з командного пункту
приходить повідомлення:
«Ви пропустили порушника
державного кордону». Відтоді я завжди все перевіряв
сам.
Двічі мене обирали депутатом Вишневої міської
ради. Сподіваюся, що і тут
мені вдалося зробити дещо
корисне для розвитку міста, яке я дуже люблю. Хотілося б тільки те, щоб діти і
онуки також були впевнені
у завтрашньому дні, як був
колись впевнений я».

ВІДКРИТА
ГРОМАДСЬКА
ПРИЙМАЛЬНЯ
Києво-Святошинського району
від Радикальної партії Олега Ляшка.
Адреса: м. Вишневе, вул. Лесі Українки, 74-В.
Графік роботи: понеділок - п’ятниця з 10.00 до 16.00.

ТЕЛ.: +38 (098) 860-25-70.

«БУДЕМО РОБИТИ З ДЕРЕВА МАКЕТ ЛІТАКА В
НАТУРАЛЬНУ ВЕЛИЧИНУ, З ТОЧНІСТЮ ДО МІЛІМЕТРА»

Коли наш будинок в Микільскій
Олександр Заєць про те, як виконував замовлення авіа- ва макет літака в натуральну ве- Заодно ми ще зробили перегородличину, з точністю до міліметра». ку в кабінеті самого Антонова, він Борщагівці пішов під зніс, батьку
конструктора Антонова.
Начиння літака все справжнє: ка-

«У Вишневому живу більше 30
років. Для мене кращого міста немає, хоча народився я не тут і майже все дитинство провів у Лебедині Сумської області. Лебедин – від
лебедів. Там є озеро, куди прилітали ці птахи.
Дід по матері столярував, до
чого ж подобалася мені ця столярка! Як гарно пахло в нього деревом. Взимку він переносив свій
станок в хату до ліжка і казав бабусі: «Надєжда, ти мені не заважай!
Сам позамітаю». Я придивлявся до
діда, зайвого не питав, а потім почав робити собачу будку. Так ще у
дитинстві я обрав свою майбутню
професію.
Коли закінчував 8 клас, батьку
запропонували посаду в «Київенерго», так ми переїхали до столиці. Батько мене запитав: «Ти будеш
далі в школі вчитися, чи підеш до

училища? А я одразу: «На столяра».
Вчився я дуже добре, в школі
так не вчився, як в училищі. Одного разу майстер каже: «Підеш на
практику до Антонова, авіаконструктора. Будемо робити з дере-

біна, пасажирський салон, крісла,
радіоапаратура. Навіть деякі частини двигуна створюють із дерева.
На авіазаводі вважають, що тільки
натуральний макет дозволяє зрозуміти, чого не вистачає літаку, які
зміни треба внести в конструкцію.

Олександр Заєць
під час служби
в танкових вій- Дерев’яний макет літака у натуральськах.
ну величину.

нам замовив. А за модель я отримав грошову премію на виставці
та бронзову медаль в училищі.
Після навчання почав працювати в майстерні на Осокорках. Їздити з нашого дому на Борщагівці
було дуже далеко, але від гуртожитку відмовився. Матері ж треба
кабанів годувати… А я матір любив
і хазяйство наше.
З майбутньою дружиною познайомився в поїзді. Я їхав в гості до Молдавії, а вона додому до
Чернівців. Обмінялися адресами,
запросив її в гості. Одного разу повертаюся додому дуже пізно, мати
каже: «До тебе двоє дівчат приїхали. Западенки. Вже картоплю
перебрали, сорочки твої попрали і
попрасували. Хотіли додому їхати,
та я вмовила залишитися і вклала
їх спати». Це була та дівчина з поїзда, з подругою.

дали квартиру у Вишневому. Ми
всі туди переїхали – батьки, я з
дружиною. Працював майстром
виробничого навчання у педінституті. Робота мені сподобалася, а
професор казав: «Сашко, ти ж можеш стати кандидатом наук! Давай, пробивайся!» Та я не використав свій шанс. Перейшов на роботу
тут у нас на ПМК-1, бо близько до
дому.
Зараз, на жаль, вже не має у
мене ні батька, ні матері, ні дружини. Живу з дочкою. Життя триває.
Понад усе люблю наше місто, його
людей, присвячую Вишневому вірші і пісні. Комусь вони здаються
примітивні, але це від серця, від
душі. Сподіваюсь, що доживу до
того часу, коли у нас буде озеро,
яке вже давно планували біля
церкви. А по озеру будуть плавати
качки чи лебеді».
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