
Усі команди були добре під-
готовленими, мали відповідні 
костюми, оригінальне художнє 
оформлення. Агітбригада «Еко-
стайл» яскраво продемонструвала 
співпрацю з органами місцевого 
самоврядування, з ПП «БіАГР», 
лікувальним закладом при вирі-
шенні екологічних проблем. Учас-
ники агітбригади «Коло життя» 
акцентували увагу на досягненнях 
у екологічних акціях та Малій ака-
демії наук. А члени агітбригади 
«Джерело» – ініціатори та учас-
ники багатьох природоохоронних 
заходів і акцій. У своєму виступі 
вони зуміли повністю розкрити 
тему раціонального природоко-
ристування і стати переможцями 
відбіркового етапу конкурсу.

Із 2016 року в Подільській за-
гальноосвітній школі І–ІІ ступенів 
створено вокальний ансамбль 
«Перлина», до складу якого вхо-
дять дівчатка 5–7 класів Глушич 
Катерина, Глушич Таміла, Тривай-

ло Аліна, Волошина Ірина, Корж 
Карина, Недоїдок Світлана (керів-
ники Шостак Наталя Іванівна, 
керівниця гуртка «Веселі нотки», 
Панасенко Віктор Миколайович, 
учитель музичного мистецтва). 
Вони переможці районного ета-
пу огляду-конкурсу художньої 
самодіяльності серед учнівської 
молоді «Веселка» в номінації «Во-
кальний ансамбль» у 2018 році, 
учасники зонального обласного 
етапу огляду в м. Миргороді. Ак-
тивні учасники шкільних, сільських 
свят, концертних програм. Неод-
норазово виступали і перед жите-
лями всієї Білоцерківської ОТГ.

Данило Левченко, Руслан Іль-
ченко, Ростислав Винокуров, Назар 
Митюк, Олександр Сироватень із 
задоволенням відвідують занят-
тя дитячого ансамблю ложкарів 
«Красногорівські витівники». Ан-
самбль утворився в березні 2018 
року під керівництвом методиста 
сектору культури і туризму Біло-

церківської сільської ради (за 
сумісництвом вчителя музичного 
мистецтва Красногорівської загаль-
ноосвітньої школи І-ІІІ ступенів) 
Іващенко Тетяни Миколаївни. Про-
те за такий короткий відрізок часу 
вже має такі здобутки: перемога в 
районному етапі огляду-конкурсу 
художньої самодіяльності «Весел-
ка» та вдалий  виступ на обласному 
зональному етапі конкурсу. Свою 
майстерність гри учасники ансам-
блю представили і на звітному кон-
церті Красногорівського сільського 
Будинку культури.

Юними митцями з упевнені-
стю можна назвати дітей Білоцер-
ківської загальноосвітньої школи 
І–ІІІ ступенів, яких Бог обдарував 
талантами співати, танцювати, чи-
тати гумор, які перевтілюються, 
проносять крізь серце і душу, роз-
кривають у словах, музиці, рухах 
танцю те найпотаємніше, що хви-
лює людей. Це Юлія Шарай, Ярос-
лав Овчаренко, Діана Манашина, 
Каріна Колісник, Оксана Семергей, 
Аліна Овчаренко, Ірина Ковальо-
ва, Дар’я Москвиченко, Анастасія 
Лосєва, Наталія Кравчун та інші.

Гаргала Д., Горобець С., 
Шипоша Ю., Шипоша К., Назмєєва 
В., Гришко Я., Відерко А. входять до 
гуртка «Співаночка» Балакліївсь-
кого НВК, який було створено ще 
у 2012 році. Вони є постійними 
учасниками як шкільних, так і свят 
ОТГ, беруть участь у районних та 
обласних конкурсах художньої са-
модіяльності, де посідають призові 
місця. Дівчата з радістю відвідують 
цей гурток, бо його керівник, учи-
тель музичного мистецтва Заваць-
ка О.М., – справжній фахівець своєї 
справи, ініціатор багатьох худож-
ньо-самодіяльних заходів. 

Людмила ЯКИМЕНКО,
начальник відділу освіти 

Білоцерківської ОТГ. 

Дорогі земляки!
Дозвольте привітати вас зі святою Трійцею! Це свято символізує перемогу добра 

над злом, торжество справедливості та велич Святого Духу. Наша країна переживає не-
прості часи, однак віра в неминуче подолання корупції та відродження законності додає 
сил наполегливо працювати, рухатися вперед. Україна обов’язково стане процвітаючою 
країною, де люди праці почуватимуться цілком захищеними і впевненими у завтрашньо-
му дні. Щиро бажаю вам, шановні земляки, щоб цей час настав якомога швидше! Нехай 
Бог оберігає вас і ваших близьких!

Віктор КОРДУБАН,
депутат Білоцерківської сільської ради, 

голова ради директорів ПП «Білоцерківська агропромислова група».
Шановні краяни!

Прийміть щирі вітання з величним святом Трійці, що символізує сходження Святого 
Духа до апостолів.

Традиційно цей день вважається початком історії церкви, коли Господь відкрив апо-
столам повноту своєї слави у триєдинствi: Бога-Отця, Бога-Сина i Святого Духа.

Бажаю вам та вашим родинам міцного здоров’я, родинного затишку, щастя, добра й 
благополуччя. Нехай Бог ніколи не полишає вас та підтримує в усіх починаннях. 

Оксана КОРДУБАН,
генеральний директор ПП «Білоцерківська агропромислова група».

Шановні жителі громади! 
Вітаю вас із одним з найбільших християнських свят – Трійцею. Нехай Дух Святий 

дарує любов і щасливу долю для всієї України, а свято надихає всіх нас на добрі справи та 
наповнює серця любов’ю до ближніх. Бажаю кожному здоров’я, щастя, величі духу, енергії 
та  впевненості в майбутньому. 

Іван ЛЕЩЕНКО,
голова Білоцерківської сільської ради.

1 червня Україна разом зі всією світовою 
спільнотою відзначатиме Міжнародний день 
захисту дітей. Це одне з найстаріших свят у 
світі. І одне з найсвітліших, бо дорослі вшано-
вують і вітають цього дня наймолодших грома-
дян країни.

Не лише святкової дати, а й у інші дні при-
діляється велика увага дітям дошкільного та 
шкільного віку в Білоцерківській об’єднаній те-
риторіальній громаді. Особливо якщо йдеться 

про тих, хто, крім навчання, відчуває в собі бажання розвивати свої здібності в тій 
чи іншій сфері. Вихователі й учителі в селах, які входять до ОТГ, докладають чимало 
зусиль, щоб підтримати талановитих дітей, створити умови для їхнього розвитку 
та подальшого самоствердження. І в цій справі є вже відчутні результати. У цьому 
номері ми публікуємо добірку розповідей про таких діточок.

Світлий і радісний день Багата юними талантами 
Білоцерківська ОТГ

Навчальний рік, що завершується, був насичений різноманітними конкурсами для школярів. Поміж 
них можна виділити огляд-конкурс екологічних агітбригад. У ньому цього року взяли участь агітбри-
гади «Екостайл» Білоцерківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів (керівник Демочко В.Г.), «Дже-
рело» Бірківського НВК (керівники Прокопчук А.О. та Гайдамака Т.М.) і «Коло життя» Красногорівсь-
кої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів (керівник Остапенко Т.М.).

Тож напередодні, у п’ятницю, в Поділь-
ському сільському Будинку культури відбув-
ся захід, присвячений усім матерям. У залі 
зібралося багато жінок різного віку та дітей. 
В урочистій частині присутній на святі заступ-
ник голови об’єднаної територіальної грома-
ди Петро Рибальченко виступив із вітальним 
словом та вручив подарунки матерям-герої-
ням із с. Білоцерківки та с. Красногорівки. 
Багатодітних матерів із с. Балаклії привітав і 
вшанував подарунками староста села Ана-
толій Вільховий. Як підкреслила у виступі 
в.о. старости с. Поділ і с. Огирівки Надія До-
броскок, у цих селах живе 10 багатодітних 
родин. Присутні побажали жінкам, які наро-
дили та виховують понад троє дітей, успіхів 
у їхній нелегкій справі, щоб усі діти росли 
здоровими, життєрадісними, були оточені 
любов’ю й піклуванням.

На жаль, у житті буває й так, що не-
повнолітні діти залишаються без мате-
ринського тепла і турботи. Жителька с. 
Поділ Леся Анатоліївна Колос не злякалася 
можливих труднощів і створила прийомну 
сім’ю, подарувавши родинний затишок, 
любов, почуття захищеності двом діям, по-
збавленим батьківського піклування. Вона 
має ще й трьох власних дітей, тож у родині 
виховується п’ятеро майбутніх громадян 
України.

На концерті були присутні й організато-
ри свята голова ради ветеранів с. Білоцер-
ківки та с. Красногорівки Ольга Кононенко, 
голова ради ветеранів с. Поділ та с. Огирів-
ки Людмила Фоміна і голова ветеранської 
організації с. Балаклії Любов Лобанова, яка 
сама теж є матір’ю-героїнею.

Аматори СБК та учні Подільської школи 
чудово виконали різні номери художньої 
самодіяльності. Присутні щиро аплодували 
місцевому фольклорному колективу «По-
доляночка», Сергієві Макаренку за пісню 
«Чорнобривці». Та найбільше сподобали-
ся виступи подільських дітей з ансамблю 
«Перлина» і танцювального колективу. 
Майстерно декламував вірш Діма Стрєл-
ков. Присутніх тішили співом дует у складі 
Іри Волошиної та Катерини Глушич, а також 
солістка Світлана Недоїдок. Наймолодші 
учасники, учні першого класу, інсценізували 
уривок із казки про Вовка і Сімох Козенят. 

За встановленою традицією, за чаш-
кою чаю жінки ділилися своїми спогадами 
та роздумами. Мати сімох дітей із с. Поділ 
Світлана Осауленко зізналася, що вона щас-
лива жінка, адже збулася її мрія мати велику 
родину.

Колишня директорка Подільської шко-
ли, нині пенсіонерка Любов Олександрівна 
Рожко протягом багатьох років як учитель 
брала безпосередню участь у вихованні 
школярів із багатодітних родин. Адже осо-
бливість таких сімей у тому, що діти не од-
ночасно, а один за одним приходять у на-
вчальний заклад, тому контакт із батьками 
розтягується на довгий час. Любов Олексан-
дрівна пригадувала різні цікаві історії з життя 
своїх учнів. А на прощання побажала, щоб 
діти, подорослішавши, не забували приїжд-
жати до батьківської хати.

Людмила ФОМІНА, 
голова ради ветеранів 
с. Поділ та с. Огирівки.

Тепле травневе свято – 
День матері

Травень багатий на свята. Одним із них є День матері, який уже традицій-
но відзначається в другу неділю цього місяця. 
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Дитячий танцювальний колектив «Капітошка» Білоцерківського СБК.  
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Захистить від негоди

Дорога до центру 
Полтавщини 

– Розпочалося все з двох картин мого 
діда, які валялися в мене дома на горищі, як 
це нерідко буває, – почав розповідь учитель 
трудового навчання цієї ж школи, місцевий 
краєзнавець, організатор і хранитель шкіль-
ного музею Володимир Пилипович Бірук. 
– Ось на одній із них зображена його хата в 
с. Соколовій Балці Новосанжарського райо-
ну, звідки батьки виїхали в 1967 році. Підпис: 
1927 рік, Яків Олешко. П’ять років тому я 
возив туди матір, тоді ще залишалася цілою 
приблизно третя частина хати. А торік уже не 
було нічого. Нові господарі збудували дім, 
старе все розвалили. 

Ось ці дві картини і стали першими екс-
понатами шкільного музею. Далі з ініціативи 
Володимира Пилиповича сюди потрапили 
твори випускника Красногорівської школи 
1968 року Віктора Олександровича Єлфімо-
ва. Він закінчив Миргородський керамічний 
технікум і добре малював. У матері в Крас-
ногорівці зберігалося багато його учнівських 
робіт, ним були розмальовані всі шафи. А 
вона брала до себе на квартиру учнів Крас-
ногорівського училища, до яких ходив у гості 

тоді ще молодий Володимир Бірук. Відомо, 
що Віктор Єлфімов із 1986 до 1990 року був 
головою Калінінградської організації спілки 
художників Росії. Нині він разом із дружи-
ною, яка родом із Кіровоградської області, 
працюють у своїх творчих майстернях. 

Низка робіт у музеї належить пензлю Іва-
на Сидоренка, який працював художником у 
Палаці культури бавовнопрядильної фабри-
ки м. Полтави (нині приміщення ОЦЕВУМу). 
Є кілька малюнків олівцем учителя місцевої 
школи Валерія Миколайовича Галанцева, де 
зображені його родина, колеги й автопор-
трет. Решта зібраних картин теж тим чи іншим 
чином мають відношення до Красногорівки. 

– Усі інші експонати музею збиралися по 
хатах, хтось із місцевих мешканців сам дару-
вав нам якусь річ, – продовжує екскурсію ди-
ректор музею на громадських засадах. – Оце 
дерев’яне ліжко принесли із с. Дзюбиного. 
Воно непогано збереглося, тільки ніжки вже 
не тримали основу. Я сам змайстрував нові 
з дерева. Цей мисник знайшов у старій хаті 
в с. Коноплянці. Біля свиноферми стояло ко-
лись два обійстя, господарі померли, і хати 
почали розвалюватися. Я чогось був там у 
справах, зайшов і побачив цей мисник. Узяв 
причіп, перевіз додому, привів до ладу його 
й виставив у музей. Зверніть увагу на цей 
міні-млин. Він повністю зроблений із дерева 
у 1932 році. Нам його передав онук власника 
Олександр Лихошва. Завдяки цьому млинові 
під час Голодомору вижила їхня родина та 
половина мешканців Герусівки. Дід збері-
гав млин у ліску. До нього з навколишніх сіл 
приносили змолоти зерно, хто скільки мав. А 
залишки борошна із жорен ішли на сякі-такі 
страви для їхньої сім’ї та решти герусівців. Є 
тут ґринджоли, ярмо для вола, дуга для коня. 
Усе дерев’яне. Цінним є металевий безмін, 
йому вже років 150, а вагу в пудах і фунтах 
показує точніше, ніж сучасні китайські ваги. 
Є ще одні металеві ваги на пуд (16 кг) і два 
пуди. А це саморобна дерев’яна палітра Бо-
риса Ілліча Смовжа, одного з художників, чиї 
картини виставлені в нашому музеї. Колись 
він викладав іноземну мову в школі та Крас-
ногорівському училищі. Є в музеї дерев’я-
не колесо, виготовлене без жодного цвяха. 
Обід теж вигнутий із дерева. Йому вже під 
двісті років. Є тут форми для виготовлення 
плиток із соломи та гною, якими колись опа-
лювалися сільські хати. Ось металеве путо. 
Перед війною, в 30-і роки, в новостворених 
колгоспах роми часто крали коней. То на 
ноги худобі, коли випускали її на ніч пастись, 
одягали такі важкі пута і замикали їх. Це но-

жиці для стрижки овець. Мотовило, гребінь, 
днище, веретено…

А ще Володимир Пилипович збирає ви-
шиті картини. Уже окультурив, як він каже, 
понад 30 робіт. Раніше вони прикрашали 
інтер’єр сільських хат, а нині де в кого ва-
ляються, як непотріб. Предмети старовини 
ентузіаст знаходить скрізь. Його знайомі 
майстри якось ремонтували вокзал у Києві. 
Керівництво веліло зняти годинник 1956 
року випуску, замінивши на сучасний. Так 
раритетна річ опинилася в Красногорівці. 
Зараз відновлюється силами вчителя для 
музею. Серед експонатів є свідоцтво про 
закінчення школи в 1918 році, завірене офі-
ційним тодішнім гербом – тризубом. 

У сусідній кімнаті – предмети сучаснішої 
історії. Один із стендів присвячений Другій 
світовій війні. На ньому – фото тезок Васи-
ленків. Це Герої Радянського Союзу, льотчи-
ки, бомбардувальник і винищувач. Андрій 
Яковенко – учасник параду Перемоги, а 
земляк Бондар нагороджений трьома меда-
лями «За відвагу». Це дуже цінна солдатська 
нагорода, зауважує Володимир Пилипович.  

Усі починання ентузіаста підтримує 
дирекція школи. Справу старшого колеги 
продовжують молоді вчителі: заступник 
директора школи з виховної роботи Галина 
Іванівна Стеценко, Вікторія Михайлівна Оме-
лич. Вони виготовили стенд із фото й текстів-
ками про земляків – учасників сучасної вій-
ни на Сході України. І продовжують збирати 
й зберігати різні експонати, які через деся-
тиліття теж стануть старовиною.

Любов ПРИЙМАК.

Новини Історія

Останніми роками в с. Дзюбівщині збіль-
шилася кількість учнів, яких «Шкільним авто-
бусом» підвозять до школи в інші села. Щоб 
діти не потерпали від негоди в холодну пору 
року, депутатами було прийнято рішення за 
кошти громади збудувати автобусну зупин-
ку. І слова не розійшлися з ділом. Нині но-
вобудова вже готова захистити від сонця па-
сажирів, які очікують необхідний транспорт.

Здавна в жителі с. Герусівки користува-
лися звичайною ґрунтовою дорогою, яка 
ставала непридатною для проїзду в негоду. 
Нещодавно цю проблему усунуто. 500-ме-
тровий відрізок дороги за кошти об’єднаної 
територіальної громади засипали товстим 
шаром щебеню і добре утрамбували. До 
речі, у цьому мальовничому селі розташова-
ний географічний центр Полтавської області.

Шкільний музей села Красногорівки 
як засіб виховання

Колектив кожної школи дбає, щоб їх-
ній заклад мав своє обличчя, свій дух і ви-
промінював світло. Другий поверх Крас-
ногорівської ЗОШ І-ІІІ ступенів зустрічає 
учнів і гостей полотнами художників. 
Їх не можна назвати шедеврами мис-
тецтва. Але кожна картина передає гля-
дачеві тепло, пам’ять і спогади.

Отож саме на нашій землі заро-
дилася козаччина, яка й стала надій-
ним захистом для інших територій, та 
з’явилися перші поселення вільних 
козаків. Згодом вони вже відомі як 
містечка: Білоцерківка, Богачка, Ба-
лаклея, Остап’є. У них створюються 
озброєні формування для захисту від 
татар – козацькі сотні. 

Дослідити історичне минуле 
допомагають не лише матеріальні 
знахідки, а й топоніми – географічні 
назви населених пунктів, водойм, 
гір, рівнин тощо. Вони доносять до 
нас причини виникнення поселень, 
а нерідко й імена тих, хто стояв біля 
їх витоків. Тож хотілося б докладні-
ше розповісти про назви населених 
пунктів, що входять до складу Біло-
церківської ОТГ.

Почнемо, звичайно ж, із Біло-
церківки. За свідченням дореволю-
ційного історика О. Грановського, 
населений пункт був заснований у 
першій половині ХVІІІ ст. Першими 
поселенцями були вихідці з Біло-
церківського полку на Київщині, які 
й дали назву містечку. Та самі біло-
церківці  вважають, що назву сотен-
ному козацькому містечку дали три 
високі православні храми, куполи 
яких було видно здалеку. Вони були 
не лише архітектурною окрасою, а 
й  основою духовного життя жителів 

Білоцерківки і навколишніх сіл. На 
жаль, жодна з церков не вціліла.

У ХVІІ – першій половині ХVІІІ ст. 
Білоцерківка була центром Білоцер-
ківської сотні. Створена у 1660 р. у 
складі Полтавського полку, сотня в 
різний час перебувала в адміністра-
тивному підпорядкуванні Кременчу-
цького, Миргородського та Полтав-
ського полків.  

Наступне село – Красногорівка. 
Краєзнавець В. П. Бірук, який під-
готував до друку книгу про історію 
села, висуває одразу кілька версій 
походження назви Красногорівка. У 
давнину в цій місцині активно доб-
ували червону (красну) глину, яку 
використовували для будівництва 
та виготовлення посуду. Тож цілком 
імовірно, що своєю назвою село 
має завдячувати природним багат-
ствам. Існує також припущення, що 
назва походить від словосполучення 
«красна гора» (у значенні красива, 
прекрасна). З цієї гори відкривав-
ся чудовий краєвид на річку, озера, 
луки, білоцерківські ліси. Крім того, 
на цьому місці раніше було багато 
насаджень бузку та квітів маку.

А ще назву населеному пункту 
могло дати народне свято Красна 
гірка – одне зі свят «Красної» весни, 
яке наші предки святкували 5 трав-
ня. З цього дня починалися хорово-

ди, ігри на горах, а також весняно–
літній сезон весіль.

Без сумніву одне: село утвори-
лось у результаті об’єднання коза-
цьких родових хуторів, що виникли 
в період інтенсивного заселення 
нашого краю. І підтверджують це 
розташовані поруч поселення Ге-
русівка (Герусове), Дзюбино (Дзю-
бівщина), Сидорівщина та інші.

Згадані населені пункти, а також 
села Морозівщина, Сидорівщина, 
Шипоші свої назви отримали від 
імен (прізвищ) першопоселенців. Це 
досить поширена практика. 

Нерідко назва виникала вна-
слідок особливостей географічного 
розташування (Поділ) або поширен-
ня певних видів тварин чи рослин 
(Бірки, Колосівка). Так, краєзнавець 
Ю. В. Осовський стверджує, що с. 
Бірки виникли десь на початку ХVІІІ 
ст. у період козацької колонізації. 
Дуби, осики, сосни утворювали гу-
стий бір навколо поселення, й звідси 
пішла його назва. Правда, він згадує 
й легенду, за якою село отримало 
свою назву тому, що тут було місце 
збору рекрутів перед відправкою на 
службу. 

Свого часу Бірки були сотенним 
містечком: Бірківська сотня утвори-
лась у складі Полтавського полку 
восени 1648 року. У 1661 р. її підпо-
рядкували Кременчуцькому полку, 
а в 1662 р. ліквідували, приєднавши 
територію до Білоцерківської сотні. 

Перші дані про село датовані 
1729 роком: тоді налічувалося 34 
двори, які входили до складу Біло-

церківської сотні Миргородського 
полку. 

Село Балаклія спочатку мало 
назву Кулішівка. Ю. Осовський на-
водить легенду: під час татарської 
навали жителі села вели оборону з 
високих мурів, які були побудовані 
на крутих схилах круч уздовж Псла. 
Та коли в них закінчилися боєприпа-
си, захисники з високих оборонних 
мурів вилили на голови нападників 
гарячий куліш, який саме зварили 
на вечерю. Вороги цього не чека-
ли й, ошпарені окропом, кинулися 
навтьоки, а село стало називатися 
Кулішівка.На карті французького ін-
женера Гійома де Боплана 1648 р. 
населений пункт позначений уже як 
Баклей, а в роки визвольної війни 
українського народу проти шляхет-
ської Польщі це вже містечко Бала-
клейка, в якому розташовувалася 
сотня Полтавського полку (153 ко-
заки на чолі з сотником). Слова «ба-
клей» і «балаклейка» іншомовного 
походження й означають «рибна 
річка». У зв’язку з близьким розта-
шуванням до р. Псел це твердження 
має всі підстави.

Протягом ХVІІ–ХІХ ст. козацькі 
поселення розбудовуються, в них 
з’являються школи, лікарні, інші за-
клади. Деякі козацькі містечка, на-
впаки, занепадають і стають селами. 
Життя мінливе, а час швидкоплин-
ний. На зміну нам прийдуть інші по-
коління. І, певно, варто задуматися, 
що ми залишимо їм у спадок, окрім 
назв, нехай і декомунізованих? 

Далі буде.

Про що розповідають назви населених пунктів
Територія сучасного Великобагачанського району була освоєна 

людиною ще за часів кам’яного віку. Про це свідчать численні знахід-
ки археологів. Тривалий час ці землі входили до складу Київської Русі. 
У ХІІІ–ХІ вони були спустошені набігами татар і отримали назву 
Дике поле. Тут промишляли ватаги риболовів, мисливців і розбій-
ників, які згодом отримали назву «козаки»

В. П. Бірук проводить екскурсію. 

Ці старожитності отримали друге життя 
в шкільному музеї. 

«Щоб не знали такого 
горя, яке пережили ми»

Подяка

Зі сльозами на очах від небайдужості та 
від того, що не забувають таких людей, як 
я, одинока вдова інваліда Великої Вітчизня-
ної війни, прийняла поздоровлення та ма-
теріальну допомогу (багатий продовольчий 
набір) до 9 Травня від Білоцерківської сіль-
ської ради. 

Висловлюю слова щирої вдячності голові 
сільради Іванові Васильовичу Лещенку та 
його команді. Бажаю, аби всі люди на землі 
не знали такого горя, яке пережило наше по-
коління, та були завжди здоровими, успіш-
ними, задоволеними життям, а в родинах 
панував мир і спокій, тепло, добро і злагода. 
Нехай Господь Бог усіх вас береже.

Катерина Павлівна НИКОВЕНКО,
вдова інваліда Великої Вітчизняної війни, 

остарбайтер. с. Бірки. 

Виконком Білоцерківської 
сільської ради та 

ветеранська організація 
глибоко сумують з приводу  

смерті 

жительки с. Красногорівка
БЕРКАЛО

Євдокії Пилипівни

 жительки  с. Поділ
ГНИДИ

Надії Іванівни

жительки с. Поділ
КЕКАЛО

Марії Никифорівни

і висловлюють щирі 
співчуття рідним і 

близьким покійних.
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Живе в Подолі дівчинка, яка несе 
радість усім, хто з нею зустрічається. Її 
знають усі! Це Вишар Аня. Коли вона, 
завжди усміхнена, заходить до сільської 
бібліотеки, мені здається, що радію зу-
стрічі з нею не лише я, а й кожна дитяча 
книжечка. Та вона навіть і не заходить, а 
впурхує до маленької кімнати лагідним 
сонячним промінчиком.

Зараз Ані лише шість, а бібліотеку 
вона відвідує вже понад два роки. Я 
часто пригадую, як трирічна Аня з ма-
мою приходили в бібліотеку. Маленьке 
дівчатко одразу підбігало до полиць із 
дитячими книгами і дзвінко щебетало: 
«Мамо, давай візьмемо цю казочку!», «І 
оцю я хочу взяти!» «Давай ще раз візь-
мемо цю казочку!»

Вибраних книжок було так багато, 
що часто мама ще з дому домовлялася, 
що візьмуть вони три чи п’ять книжечок 
для Ані і стільки ж для старшого брати-
ка Максимка, який ще до школи вмів 
читати.

Минають роки, підростає дівчатко. І 
вже цього року закінчує 1 клас. Уже мама 
не читає нашій Ані казочок, бо вона сама 
вміє гарно це робити. Вона одна з най-
кращих учениць класу! І так приємно, що 
разом із Анечкою зростає і вогник ціка-
вості та пізнання в її оченятах, коли вона 
перегортає сторінки нових, ще не чита-
них нею книг.

Певно, багато батьків самі себе за-
питають: «Чому є діти, які люблять чи-
тати, а моя дитина не хоче навіть від-
крити книжку?» Відповідь дуже проста. 
В бібліотеку з трьох років Аня йшла не 
сама. Її за ручку вела мама. І книги виби-
рали кожен для себе: і Аня, і Максим, і 
мама! А нерідко брали книги й для тата. 
Цю сім’ю я можу назвати найкращою 
читаючою сім’єю Подільської сільської 
бібліотеки.

Напередодні Міжнародного дня за-
хисту дітей хочу щиро привітати розум-
ничку Аню Вишар із цим дитячим свя-
том. Дуже хотілося б, щоб ми, дорослі, 
піклувались про наших талановитих, 
щирих, добрих, рідних діток. Щоб мог-
ли забезпечити їх мирним і щасливим 
сьогоденням і майбутнім. Щоб частіше 
посміхались їм у відповідь та радували 
казковими враженнями.

Тетяна ТРИПУТЕНЬ,
бібліотекарка Подільської 
сільської бібліотеки-філії.

Учениця 8 класу Бірківського 
НВК Аліна Семергей проникли-
во декламує вірші серйозного 
змісту. Цей дар вона відкрила в 
собі тоді, коли завідуюча місце-
вою бібліотекою Зоя Миколаївна 
Зленко залучила її до конкурсу 
читців. Перемога в цьому змаган-
ні мовби окрилила дівчину й на-
дихнула йти цією дорогою далі.

– Аліна дуже старається, 
якщо навіть щось не виходить, 
то ціною великих зусиль доби-
вається результату, – говорить 
про свою ученицю директор Бір-

ківського НВК Ольга Дмитрівна 
Товкач. – А ми цей її талант під-
тримуємо і шліфуємо, залучаємо 
до всіх заходів.

Торік на районному конкурсі 
читців серед сільських бібліотеч-
них закладів Аліна Семергей за-
йняла перше місце. Цього року 
виборола третю сходинку на 
районному конкурсі читців творів 
Шевченка «Тарасовими шляха-
ми». 

– Взагалі, Аліна активна учас-
ниця художньої самодіяльності. 
Без неї не обходиться жодне 
свято в школі, – характеризує дів-
чину учителька української мови 
і літератури Тетяна Миколаївна 
Філенко. – Узимку на новоріч-
ному ранку вона була непере-
вершеною лисицею Алісою. А 
нещодавно брала участь у святі 
«Прощання з буквариком», ви-
конуючи роль Баби Яги. Вона і 
співає, і танцює. До того ж дуже 
наполеглива в навчанні. Бага-
то читає на уроках літератури, 
аналізує, переказує твори, мов-
би пропускає їх через себе. Після 
перемог у неї з’явилося ще біль-
ше бажання виступати.

І таких дітей важливо підтри-
мувати, створювати всі умови, 
щоб розвивати їхнє обдарування. 

Любов ПРИЙМАК.
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Актуально

Чим вдалішим буде вибір ви-
пускника, тим більших здобутків 
він досягне на професійному шля-
ху, відчуватиме себе успішним і 
щасливим. Адже роботу, яка подо-
бається, виконуєш легко, із задо-
воленням, не відчуваючи втоми і 
затраченого на неї часу. Тому з ви-
бором професії не варто поспіша-
ти, бо це велика відповідальність 
перед батьками, суспільством, та 
найголовніше – перед собою. Мо-
лоді люди ще в навчальному за-
кладі повинні визначитися, до чого 
в них є хист, до чого вони відчува-
ють покликання. І тут важливо не 
схибити. 

Кажуть, що поганих професій 
немає. І перш ніж обрати свою, 
юнак чи дівчина мають прислу-
хатися до себе, чого вони хочуть, 
зібрати побільше інформації про 
майбутню професію, непогано 
було б поспілкуватися з її представ-
никами. Вважаю, що професію слід 
обирати не тільки серцем, а й ро-
зумом. Зважити всі «за» і «проти». 
У цьому питанні важливо прислу-
хатися до людей, чиєю думкою ви 
дорожите, а вже потім приймати 
остаточне рішення, від якого зале-
жатиме усе ваше подальше життя.

Пригадую, як у Білоцерківській 
загальноосвітній школі у 70-80-і 
роки проводилися традиційні зу-
стрічі випускників. Під час офіцій-
ної частини, а потім у вирі танцю 
старшокласники з цікавістю спіл-
кувалися з тими, хто знайшов себе 
в дорослому житті й досяг певних 
успіхів. І багато хто з моїх одноклас-
ників, завдяки таким зустрічам, об-
рав собі професію, якій залишився 
вірним усе життя. 

Шановні випускники Білоцер-
ківської загальноосвітньої школи, 
нині ви на порозі в зрілість. Перед 
вами – важливий вибір майбут-
ньої професії. Бажаю роботи для 
душі і від душі, щоб у подальшому 
улюблена справа приносила вам 
гроші, цікаві знайомства і задово-
лення. Щоб років через тридцять, 
оглядаючись на своє життя, ви 
могли сказати: «Я не помилився у 
виборі професії». І завжди пам’я-
тайте: якщо немає попутного вітру, 
беріться за весла самі. 

Анатолій ФЕНЕНКО, 
депутат Білоцерківської 

сільської ради.

Бажаю роботи 
для душі і від 
душі

Непомітно пролетіли шкіль-
ні роки, і невдовзі перед випуск-
никами шкіл постане непросте 
завдання: вибір професії. Хоча, 
думаю, більшість уже визначи-
лася з цим питанням.

Захоплення біологією проявилося 
в учня 9 класу Подільської ЗОШ І-ІІ сту-
пенів Олександра Йопи майже відразу, 

як він розпочав у шостому класі вивча-
ти цей предмет. Але тоді цей інтерес 
був неусвідомленим. А вже в сьомому, 
особливо у восьмому класах, хлопець 
зрозумів, що хоче глибше пізнавати 
предмет. Це прагнення підхопив його 
вчитель Руслан Володимирович Крах-
мілець. І почалася їхня спільна додат-
кова праця.

Окремо слід сказати кілька слів про 
наставника. Руслан Володимирович 
має 20 років педагогічного стажу. Ко-
лись сам закінчував школу в с. Подолі, 
потім – університет за фахом біологія 
і хімія. У розмові з ним відчувається, 
що ці предмети й нині для нього най-
головніші, він любить їх і прагне пере-
дати своє захоплення учням.

– Із Сашею ми працюємо не один 
рік. Особливо інтенсивно та плідно по-
чали це робити торік. І результат проя-
вився вже нинішньої зими, – розповів 
Руслан Володимирович. – Олександр 

зайняв перше місце на районній олім-
піаді з біології. А на третьому, облас-
ному, етапі всеукраїнської учнівської 
олімпіади в Полтаві Саша виборов 
друге місце. Мені як учителеві приєм-
но дізнатися про перемогу свого вихо-
ванця, а ще приємніше спостерігати за 
тим, як він долає перешкоди, зростає, 
розвивається. Інтенсивну підготовку 
до олімпіади ми розпочали ще в жовт-
ні й плідно працювали до січня. Олек-
сандр цікавиться біологією, прагне 
поліпшити свої знання, тим більше, що 
живе в мальовничій місцевості, серед 
чудових краєвидів с. Огирівки. Тож 
сам Бог велів йому тісно співпрацю-
вати з природою, любити її і вивчати. 
Зрозуміло, що нас підтримувала і до-
помагала дирекція школи. Думаю, що 
напрацьована база матиме вплив і на 
його подальше становлення. Старший 
брат Олександра теж обрав природ-
ничий напрямок для майбутньої про-
фесії. 

На запитання, чи не відчуває хло-
пець себе трохи відсталим порівняно 
з міськими учнями, він упевнено дав 

заперечну відповідь. І підкреслив, що 
надає перевагу книжкам, а не відомо-
стям з Вікіпедії.

На думку Руслана Володимиро-
вича, це не означає, що людина, яка 
живе в селі й не користується щодня 
Інтернетом, нічого не досягне в житті. 
Новітні технології – це добре. Але ста-
ру базу знань ніхто не відміняв. У жит-
ті вчитель дотримується перевіреного 
принципу: методичність, системність, 
систематичність – і передає його уч-
ням при підготовці. Хоча не заперечує 
й користування Інтернетом. 

Олександр Йопа головним своїм 
заняттям вважає навчання. Брав 
участь у чотирьох олімпіадах: із біо-
логії, хімії, математики й української 
мови. Для підготовки використовував 
будь-яку хвилину вільного часу. Проте 
відчуває схильність до природничого 
напрямку. Уже зараз знає, куди всту-
патиме після закінчення школи і який 
фах обере. Побажаємо юному допит-
ливому школяреві нових звершень і 
досягнень.

Любов ПРИЙМАК.

Майбутній біолог з Огирівки

Її виступи не 
залишають 

байдужою душу

Якщо молодий паросток вчасно полити, підживити, захистити від 
вітру, то він зміцніє й швидко піде в ріст. Це ж стосується й зачатків 
інтелектуальної обдарованості дитини, які важливо помітити, під-
тримати і розвивати. 

Олександр Йопа. Фото автора.

Аня Вишар. Фото автора. 

Аліна Семергей. Фото автора.

Як люди стають відомими? Коли проявляють у якійсь сфері 
свої незвичайні здібності.

Подоляночка–читалочка
Що може бути краще за усміхнене дитяче личко? Від дитячої усмішки 

світлішає довкола, радіє душа і пополіпшується настрій.

По-різному називають нині 90-і 
роки, коли перестав існувати вели-
кий Союз. Але в одному, думаєть-
ся, у більшості єдина думка: це був 
непростий час, коли українці от-
римали свободу підприємницької 
діяльності, але не всі знали, що з 
нею робити.

Молоде подружжя Глушичів 
із с. Поділ Великобагачансько-
го району в 1992 році вирішило 
працювати на землі. Розпочали з 
обробітку ділянки площею 25 га. 
Мовби й небагато, але це коли на 
ній не працювати. А коли треба об-
робити, засіяти, зібрати урожай, то 
й цей клаптик видається безмеж-
ним. Проте усі труднощі долали ра-
зом, вникали в податкове законо-
давство, вдосконалювали знання 
з агрономії та звітності й поступо-
во збільшували площу за рахунок 

орендованих ділянок, які місцеві 
мешканці довірили їм в обробіток.

Нині СФГ «Джерело» забезпе-
чує роботою до десятка людей. 
Трудяться тут переважно чоловіки, 
хтось довший час, хтось коротший. 
Майже 20 років працює в госпо-
дарстві Анатолій Чугуй. Чоловік 
уже вийшов на заслужений відпо-
чинок, але ще допомагає словом 
і ділом під час весняно-польових 
робіт. Цього сезону на роботу 
оформили кухарем Тамару Дра-
ченко, яка готує механізаторам 
смачні обіди. Як зауважила дружи-
на голови СФГ Марія Тимофіївна, 
яка й сама працює в господарстві 
бухгалтером, кухаря взяли не на 
сезон, бо планують годувати лю-
дей протягом року. 

Спеціалізується фермерське 
господарство на рослинництві. Ви-

рощують пшеницю, ячмінь, куку-
рудзу, соняшник, сою. Обходяться 
своєю технікою, а торік придбали 
в кредит новий комбайн Нью Хо-
ланд. Сподіваються на сприятливі 
умови для вчасного погашення 
боргу. Господарство працює за 
спрощеною системою оподатку-
вання, сумлінно сплачує до бюд-
жету Білоцерківської ОТГ єдиний 
податок четвертої групи.

Голова СФГ «Джерело» Іван 
Глушич пригадує, що раніше діяла 
програма компенсацій за придбані 
міндобрива, на жаль, зараз цього 
немає. Він, як і всі інші фермери, 
очікує зменшення на державному 
рівні податкового навантаження 
на аграріїв. Колись же має бути 
покращення, говорить чоловік. А 
поки що сім’я Глушичів продовжує 
невтомно працювати в полі, яке не 
терпить простоїв.

Любов ПРИЙМАК.

Робота в полі не терпить простоїв
Знайомтеся: бізнес у громаді – 

бізнес для громади

Трактористи Анатолій Чугуй і Анатолій Шиян, водій Станіслав Бондарен-
ко, голова СФГ Іван Глушич, трактористи Юрій Драченко, Руслан Садовий, 
Іван Срібний. Фото автора.

Хто хоче досягти мети, той іде до неї. Хто шукає легких шляхів, 
той при перших труднощах зупиняється або придумує відмовки. 
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  Вiтаємо!
Дні народження відзначають 

члени нашої громади:
16 травня

ШИПОША ОЛЕКСАНДРА ІВАНІВНА 
(с. Балаклія) – 90 років;

27 травня
КОРЖ МИКОЛА ЮХИМОВИЧ

(с. Дзюбівщина) – 95 років;
28 травня

КОЛОДЬКО НАДІЯ ПЕТРІВНА
(с. Балаклія) –65 років;

29 травня
ГОРБАНЬ ТЕТЯНА ВОЛОДИМИРІВНА

(с. Красногорівка) – 55 років;
30 травня

БОНДАР АНАТОЛІЙ ДМИТРОВИЧ 
(с. Балаклія) – 70 років;

31 травня
 БЕЗВЕРХА ВАЛЕНТИНА ОЛЕКСАНДРІВНА

(с. Коноплянка) – 65 років;

2 червня
КАРАСЕНКО ГАННА КУЗЬМІВНА

(с. Балаклія) – 60 років;

3 червня
ОЩЕПКОВ МИКОЛА ГРИГОРОВИЧ

(с. Дзюбівщина) – 90 років;
4 червня

ЦИКАЛО ЄЛИЗАВЕТА ДМИТРІВНА
(с. Балаклія) – 55 років;

10 червня
ЛЯШЕНКО СВІТЛАНА ПАВЛІВНА 

(с. Бірки) – 80 років;
11 червня

МАЙОРНІКОВ АНДРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
учасник АТО (с. Красногрівка) – 35 років.
Виконком Білоцерківської сільської ради, 
рада ветеранів та члени громади вітають

 іменинників та зичать їм усього найкращого. 
Нехай ваша доля буде багатою на міцне здо-

ров’я і людське щастя. Хай вас завжди підтри-
мують рідні люди, у вашому домі панують мир 
і добро, любов і взаєморозуміння. Нехай доля 
буде щедрою і прихильною до вас, даруючи 

радість життя та оптимізм!
Хай ладиться скрізь: у роботі, в родині,
Щоб радісний настрій у серці не згас,
Все світле і гарне, що треба людині,
Нехай неодмінно приходить до вас.

Хай щастя буяє і ллється рікою,
Хай горе обходить завжди стороною,

Хай доля дарує вам довгі літа,
А в серці завжди хай живе доброта.
Удачі, натхнення й духовного росту, 
Хай буде в житті усе легко та просто!

День вишиванки – віднос-
но молоде свято, воно покли-
кане популяризувати україн-
ську культуру й традиції. А ще 
цей день надзвичайно єднає 
українців. Люди у День виши-
ванки піднесені, усміхнені, 
адже у стародавньому одязі 
закодовано багато символів 
сили, добробуту, краси та обе-
регів.

Цього дня ми започаткували 
Ходу у вишиванках централь-
ною вулицею Красногорівки. 
Святкова колона учнів виклика-

ла інтерес у жителів села та за-
хоплення в самих дітей. Під час 
Ходи майорів прапор України, 
синьо-жовті стрічки та кульки. 
Лунали українські пісні про ви-
шиванку.

Таким чином, ми висловили 
свою національну та громадян-
ську позицію, освіченість і ду-
ховну культуру.

Ми зробили для історії 
школи фото. Ними хочемо 
поділитися.

Ольга КРОПИВКА,
директор школи.

У Красногорівці започаткували Ходу 
у вишиванках

Діти з нетерпінням чекали поїзд-
ки в сусіднє село, та побачене й по-
чуте перевершило всі сподівання! 
«Музей під відкритим небом», – так 
назвали діти подвір’я біля Бала-
кліївського будинку культури. Воно 
ніби пронизане давниною. Наші 

душі причарували хата з лелечим 
гніздом та лелекою, криниця та гуси 
неподалік. Увесь двір був прикраше-
ний вишитими рушниками. На траві 
лежало та вибілювалося полотно. 
А лави з майстерно відтвореними 
килимами, тин, на якому висіли гор-

щики й глеки, коромисло з відрами 
біля криниці чудово демонстрували 
побут тогочасних селян. 

Лідія Іванівна – не тільки бібліо-
текарка, а ще й керівник народо-
знавчого клубу «Берегиня». Вона 
провела цікаву екскурсію бібліоте-
кою для красногорівських школярів, 
показала народознавчий куточок, 
розповіла про експонати та голов-
не – дозволила доторкнутися до 
предметів старовини. Дівчатка од-
разу кинулися пеленати ляльку, що 
лежала в люльці. Та найбільше всіх 
вразила величезна макітра. А потім 
Лідія Іванівна дуже цікаво розповіла 
про піч, про народні традиції, об-
ряди, прикмети, повір’я, що дозво-
лило нам відчути всю самобутність 
української культури.

Учасниця клубу «Берегиня» Тихо-
ненко Ганна Максимівна – мати-ге-
роїня. Вона народила та виховала 8 
дітей. За своє життя жінка напекла 
багато хліба та пиріжків, і цим мис-
тецтвом поділилася з нами.

Вихователька групи продовжено-
го дня Красногорівської школи Світ-
лана Миколаївна Михайленко дуже 
душевно розповідала про піч свого 
дитинства та загадувала загадки.

Діти теж були не просто слухача-
ми, а й активними учасниками свя-
та. Вони декламували вірші про піч, 
пригадували прислів’я та приказки, 
потішки, забавлянки, співали пісні. 
А на подвір’ї танцювали та грали в 
ігри.

Ми з цікавістю розглядали фо-
товиставку про роботу клубу «Бере-
гиня». Як добре, що є в Україні не-
байдужі люди, які бережуть традиції 

нашого народу. Не шкодують свого 
часу, сил, щоб передати молодому 
поколінню свій досвід.  

А який стіл нам накрили госпо-
дарі! Смакота!!! Дякуємо за такий 
гостинний прийом, за смачні пиріж-
ки та цілющий узвар!

Олена ПЕРОВА,
вчителька 1 класу Красногорівської 

ЗОШ І-ІІІ ступенів.

Музей під відкритим небом
Нещодавно учні 1 класу Красногорівської ЗОШ І–ІІІ ступенів отри-

мали запрошення бібліотекарки Балакліївської бібліотеки-філії Лідії 
Іванівни Ісаєнко відвідати незвичайне свято, що мало назву «Піч у тра-
диціях українського народу». 

Таких смачних пиріжків, як на святі, здається, ми ніколи не їли!

Під час висадки молодих сосонок. 

Красногорівські першокласники під час поїздки в Балаклію.

«Майбутнє лісу – у наших руках!» 
– під таким гаслом долучилися до 
висаджування саджанців учасники 
екологічної агітбригади «Екостайл» 
Білоцерківської ЗОШ І–ІІІ ступенів під 
керівництвом учителя біології та хімії В. 
Г. Демочко та заступника директора з 
навчально-виховної роботи Г. І. Пицяка. 
Школярі не тільки взяли активну участь 
в озелененні рідного краю, а й ознайо-
милися зі способами висаджування 
молодих сіянців сосни звичайної.  Май-
стер лісу О. О. Калініченко допоміг уч-
ням оволодіти цією методикою. Юнна-
ти з великим задоволенням висадили 
близько 300 сіянців сосни, за що отри-

мали в подарунок від лісничого О. Г. Пи-
цяка кущі самшиту та молоді деревця 
ялини декоративної. Олександр Ген-
надійович допоміг учням посадити де-
рева й кущі на території шкільного под-
вір’я. Розуміючи важливу роль кожного 
у збереженні природи рідного краю, 
учасники агітбригади ініціювали про-
ведення в школі конкурсу малюнків та 
творів «Людина і ліс». Тільки спільними 
зусиллями, переконані юннати, можна 
досягти успіху на шляху до поставле-
ної мети. Сподіваємося, що співпраця 
з працівниками Псільського лісництва 
триватиме й надалі та сприятиме реалі-
зації багатьох цікавих планів, корисних 
справ і втіленню задумів.

Карина ПАСНІЧЕНКО, 
президент Білоцерківської ЗОШ 

І–ІІІ ступенів.

Майбутнє лісу – в руках екологічної 
агітбригади «Екостайл»

У Псільському лісництві, розта-
шованому на території Білоцер-
ківської ОТГ, розпочалася гаряча 
пора висадки молодих сіянців сосни 
звичайної.

17 травня  учні та вчителі Красногорівської ЗОШ І–ІІІ 
ступенів із нагоди Дня вишиванки одяглися в національний 
український одяг. Такого розмаїття вишиванок у школі, як 
цього дня, ми ще не бачили!


