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співпраця

«Корпус миру»: покращуємо 
знання англійської

Можливість покращити 
навички з англійської мови 
учням навчальних закла-
дів області пропонується у 
рамках проєкту «Пілотна 
програма з віртуальної співп-
раці із Корпусом Миру США в 
Україні».

Перспективи впроваджен-
ня цього проєкту в територі-
альних громадах краю обго-
ворила голова обласної ради 
Віолета Лабазюк з провідним 
експертом з міжнародних 
проєктів та програм офісу 
міжнародних зв’язків Хмель-
ницького національного уні-
верситету Вадимом Басис-
тим. Він, зокрема, повідомив, 
що викладання англійської 
мови, а також фінансової 
грамотності  під час онлайн-
зустрічей у ZOOM  учнів та 

викладачів навчальних за-
кладів відбуватиметься з 
представником Америки, ко-
лишнім волонтером Корпусу 
Миру США в Україні Біллом 
Олсеном, який має великий 
досвід з проведення онлайн-
презентацій з фінансової гра-
мотності для школярів 8-11 
класів та студентської молоді 
по всій Україні.

Віолета Лабазюк зазна-
чила, що з метою покращення 
комунікативних навичок не-
абияку роль у вивченні учня-
ми іноземної мови відіграє 
безпосереднє спілкування з 
носієм мови.

«За нових реалій ми все 
більше переходимо до дис-
танційного навчання  у шко-
лах та закладах вищої освіти, 
тому співпраця з колишнім 

волонтером Корпусу Миру 
США в Україні Біллом Олсе-
ном є корисною і необхідною 
для школярів та викладачів 
англійської мови в освітніх 
закладах», – зазначила голо-
ва ради.

Отож упровадження вірту-
альної програми розпочнеть-
ся у навчальних закладах чо-
тирьох пілотних територіаль-
них громад. Після успішного 
втілення проєкт «Пілотна 
програма з віртуальної співп-
раці із Корпусом Миру США в 
Україні» запровадять в інших 
територіальних громадах.

Зустрічі відбуватимуть-
ся з використанням програ-
ми Zoom. Координуватиме  
планування та організацію  
зустрічей з Біллом Олсеном 
програмний менеджер Корпу-

су Миру США в Україні.
Упродовж чотирьох мі-

сяців цього року презентації 
Білла Олсена у форматі ві-
деоконференцій відвідали 
більш ніж 400 школярів та 
студентів з усієї України.

Програма є безкоштов-
ною, вона дає можливість не 
лише покращити розмовну 
англійську та отримати нави-
чки з фінансової грамотності, 
а й  налагодити тісні зв’язки з 
Корпусом Миру США в Укра-
їні.

Наразі проєкт успішно 
зпілотовано у Хмельницько-
му технологічному багато-
профільному ліцеї ім.Андрія 
Мазура та бібліотеці-філії 
№ 10 Хмельницької міської 
бібліотечної системи.
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Вільховець, а в ньому школа…
до дати

140 років тому у старовинному над-
дністрянському селі Вільховець, одному 
із найдавніших поселень Поділля був за-
снований заклад освіти – однокласне по-
чаткове народне училище. Навчання учнів 
тут тривало чотири роки, а клас ділився на 
4 групи. Четверта (випускна) група склада-
ла екзамени. Писати і читати дітей навчав 
лише один вчитель. До цього окремих 
вільховецьких дітей навчав сільський дяк 
у власній хаті.

Село Вільховець, перша писемна 
згадка про яке датується 1443 роком, 
упродовж віків населяли ще з князівських 
часів чимало корінних жителів – русів, а в 
період перебування села у складі Великого 
Князівства Литовського й Речі Посполитої 
у громаді з’явилися жителі польського та 
єврейського походження, які тут надійно й 
навіки вкорінилися і не могли не дбати про 
навчання власних дітей та отримання ними 
належної освіти.

У 1897 році, окрім діючого міністер-
ського однокласного початкового народ-
ного училища, у Вільхівці відкрилася ще й 
церковна школа грамоти для дівчаток, де 
їх навчання письму, читанню, рахуванню, 
церковному співу й домоводству тривало 3 
роки, а основним спрямуванням навчаль-
ного процесу було вивчення православної 
релігії.

У 1904-1906 рр. за кошти вільховець-
ких селян і земства збудовано нове примі-
щення школи з двома класними кімнатами 
та квартирою для вчителя. так у 1907 році 
у Вільхівці з’явилась своя церковно-пара-
фіяльна школа.

В цей же період земством було збудо-
вано приміщення ще й для Вільховецької 
земської початкової народної школи або 
просто – народна школа. Незважаючи на 
те, що Вільховець – велике й багатолюдне 
село, до 1917 року в цій школі навчалося 
лише близько 60 учнів. Учителями пра-
цювали Н.Пінчук, В.Назаров, М.ткаченко.

Після революційних подій і грома-
дянської війни у селі спочатку відкрили 
початкову чотирикласну трудову школу, 
в якій навчалося від 30 до 100 школярів, 
а в 1923 році – семирічну трудову школу, 
призначену для навчання  200-250 учнів.

Зважаючи на те, що до 1922 року у 
Вільхівці й навколишніх селах писати вміло 
лише 15 % дорослого населення, вчителі 
школи приділили значну увагу ліквідації 
неписьменності і малописьменності серед 
місцевих жителів. тих селян, які успішно 
навчалися та закінчували лікнеп, нагоро-
джували грамотами.

В організації лікнепу для дорослих 
і сільської молоді, навчально-виховної 
роботи й охопленні навчанням у школі 
усіх місцевих дітей активну участь бра-
ли Г. Войтенко, Ф. Прус, К. Висоцький, 
П. Дендюк та інші жителі Вільхівця, які 
працювали у волосних і сільських ви-
конкомах та комітеті незаможних селян. 
Добру славу по собі залишили освітяни: 
Н.Ф. Ляшевська й В.М. Ляшевський, Н.В. 

Корпінський, А.В. Кузнецов, Д.I. Кривчен-
ко, О.Д. Цукрій.

З року в рік у школі зростала кількість 
учнів, що вимагало розширення площі 
класних кімнат. Місцеві більшовики виріши-
ли це по-своєму – нахабно революційно й 
безапеляційно: конфіскували і використали 
під навчальні приміщення церковні будинки 
священика й дяка («Попів двір» і «Дякова 
хата») і добротні хати хазяйновитих жителів 
села, облудно звинувачених у заможності 
та глитайстві  і «розкуркулених» більшо-
вицькою владою.

Ці будинки прослужили для школи як 
навчальні приміщення ряд десятиліть, а 
окремі з них використовуються за призна-
ченням ще й сьогодні.

Зросла також кількість учителів: якщо 
в 1923 році у школі було 8 учителів, то в 
1933 році їх уже стало 11. Назріла вже й 
потреба у відкритті на її базі 8-10 класів для 
надання місцевим учням середньої освіти.

У 1934 році у Вільхівці на базі школи-
семирічки відкрили десятирічну середню 
школу. Кількість її учнів зросла з 309 до 
408, а вчителів – з 21 до 25.

У 1936-му в селі було організовано 
школу для дорослих, яка існувала тут до 
1941 року. В ній навчалися 25 учнів віком 
від 16 до 20 років.

У 1937 році у Вільховецькій середній 
школі відбувся перший випуск десятиклас-
ників. Атестати про середню освіту отрима-
ли 32 випускники з Вільхівця й сусідніх сіл.

Напередодні Другої світової війни 
(1939-1945 рр.) школа вже мала власну 
матеріально-технічну базу. Для навчання 
учнів були бібліотека, струнний інструмент, 
піаніно і багато різноманітного унаочнення. 
Розвивалося підсобне господарство, по-
саджено фруктовий сад, розведено пасіку. 
Для продажу книг відкрили книжковий 
магазин.

Однак під час окупації німецькі на-
цисти Вільховецьку школу закрили, а її 
бібліотеку й матеріально-технічну базу 
було знищено.

Після звільнення Вільхівця від німець-
ко-фашистських окупантів, у квітні 1944 
року школа знову запрацювала. Навчан-
ням охопили 360 учнів.

Зріс чисельно й учительський колектив, 
але вчителів з вищою освітою не вистача-
ло, адже багато з тих, хто працював тут до 
війни, загинули на фронті або виїхали звід-
си у пошуках кращої долі. Однак, дирекція, 
педколектив і громада села з проблемою 
педагогічних кадрів справилися.

У післявоєнні роки заклад освіти уже 
працював як загальноосвітня середня тру-
дова політехнічна школа з виробничим на-
вчанням (з 1991 року – ЗОШ І-ІІІ ступенів).

За 1945-1970 рр. кількість учнів зросла 
до 540, а вчителів – до 43.

Зважаючи на незручності навчання 
учнів у старих хатах, розкиданих по селу, 
місцевий колгосп-мільйонер за кілька років, 
поряд з церквою на території занедбаного 
військового кладовища кінця ХVІІ ст., збуду-

вав і в 1970 році урочисто відкрив нову дво-
поверхову школу з приміщеннями, розра-
хованими проектом для школи-восьмирічки 
лише на 360 учнів. Але цієї новобудови для 
540 учнів, які в той час навчалися у школі, 
теж було недостатньо. Проблему шкільних 
приміщень було вирішено частково і на-
вчання дітей продовжувалося у тих самих 
будинках, що були розташовані ближче за 
інших до новозбудованого корпусу. Попів 
двір, зведений за рахунок громади пара-
фіян для проживання священика, знову 
використовували під класні кімнати.

3 початком 90-х років і розпадом Ра-
дянського Союзу у школі закрили групу 
продовженого дня та пришкільний інтернат. 
Перейменований колгосп у КСП «Мрія» 
ще встиг у 1990 році відремонтувати у 
школі їдальню, в 1992 році – добудував до 
центрального корпусу спортзал, а сам, зго-
дом, заплутавшись у банківських кредитах, 
боргах і безвиході, занепав та й розпався.

У 1995 році у школі вчилися 269 учнів, 
а вчили їх 28 учителів.

У нинішньому 2020-2021 навчальному 
році в 11 класах Вільховецької ЗОШ на-
вчаються лише 136 учнів, а освітній процес 
забезпечують 18 учителів, які продовжують 
щодня сумлінно й результативно працю-
вати, з оптимізмом дивляться на реалії 
сьогодення і сподіваються на краще.

Керівниками закладу працювали: 
Сивун Федір трохимович (до 1939 року), 
Вапняр Олександр Михайлович (1939-1945 
рр.), тарнавський Григорій Михайлович 
(1945-1947 рр.), Сусляк Дмитро Данилович 
(1947-1954 рр.), яремчук Павло якимович 
(1954-1966 рр.), Грицюк Іван Микитович 
(1966-1970 рр.), Кукуряк Микола Іванович 
(1970-1995 рр.).

З 1995 р. до нинішнього часу заклад 
очолює Шевченко Ігор Іванович.

Славилася повоєнна школа своїми 
творчими педагогами й учнями. Серед них 
було багато непересічних, яскравих осо-
бистостей, які своєю наполегливою і само-
відданою працею вписали золоті сторінки 
в її історію.

У 1947-1975 рр. у школі працював відо-
мий педагог-натураліст Ф.С. Бацура, вчи-
тель біології, педагог-новатор, Заслужений 
вчитель школи Української РСР, автор низ-
ки науково-педагогічних публікацій і видань 
навчально-методичного змісту, якими й 
досі користуються українські вчителі, лідер 
юннатівського руху в Україні. Федір Степа-
нович створив власну високоефективну 
модель викладання біології у сільській 
середній школі, в якій раціонально поєднав 
навчання на уроках, дитяче дослідництво й 
експериментування, сільськогосподарську 
працю і трудове виховання школярів. його 
обрали науковим кореспондентом Науко-
во-дослідного інституту педагогіки УРСР 
(вересень 1959 р.), обирали й делегатом 
Всеукраїнського та Всесоюзного з’їздів 
учителів і ряду юннатівських зльотів.

3 ст. 
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до дати

Вільховець, а в ньому школа…
Із 2013 року Вільховецька загально-

освітня школа І-ІІІ ступенів носить ім’я 
педагога-натураліста Федора Степановича 
Бацури.

Серед учнів та випускників школи – чи-
мало відомих науковців:

– Микола Пилипович Балуховський 
(10.05.1899 – 06.01.1977 рр.), доктор гео-
лого-мінералогічних наук, першовідкривач 
Шебелинського газового родовища на 
Харківщині, лауреат Ленінської (1959 р.) 
та болгарської Димитровської (1964 р.) 
премій;

– Владлен Миколайович тоцький 
(14.12.1936 р.н.), доктор біологічних наук, 
професор, відомий український вчений в 
галузі генетики, молекулярної біології, біохі-
мії, Заслужений діяч науки і техніки України;

– Франц Броніславович Ліпінський 
(21.01.1935 – 23.08.2010 рр.), кандидат 
сільськогосподарських наук, завідувач 
відділу Всесоюзного НДІ селекції і насін-
ництва овочевих культур;

– Олександр Федорович Бацура 
(25.01.1950 р.н.), кандидат біологічних 
наук, старший науковий співробітник 
Всесоюзного НДІ жирів, автор наукових 
розробок в галузі вітамінології, харчових 
технологій та сільського господарства, 
літератор;

– Олександр йосифович янцалов-
ський (30.09.1953 р.н.), кандидат медич-
них наук, старший викладач кафедри 
психології та педагогіки Хмельницького 
національного університету, лікар-уролог 
поліклініки №4 м. Хмельницького, літера-
тор, автор пісенно-поетичної збірки «Все 
починається з любові» та документальної 
повісті «За межею можливого», Заслуже-
ний діяч естрадного мистецтва України, 
дійсний член Міжнародної академії ін-
форматизації.

– Віктор Станіславович Радомський 
(19.03.1960 р.н.), кандидат економічних 
наук, викладав у Подільській державній 
аграрно-технічній академії та Хмельниць-
кому національному університеті за су-
місництвом, директор КП «Учбовий центр 
житлово-комунального господарства» 
Хмельницької обласної ради.

Плеяда випускників школи здобула 
в місті Хмельницькому вищу інженерну 
освіту завдячуючи патронату односель-
чанина Віктора Антоновича Венгржанов-
ського (18.04.1942 р.н.), кандидата хіміч-
них наук, професора, декана інженерно-
економічного факультету (1976-2003 рр.), 
завідувача кафедри хімії (1980-1989 рр.), 
декана технологічного факультету (1989-
2003) Хмельницького національного 
університету (колишній ХтІПО та тУП), 
Заслуженого викладача університету, 
Відмінника освіти України.

В числі випускників школи є відомі на 
Поділлі та в Україні освітяни:

– Іван Семенович Кордонський 
(01.04.1922 – 02.10.2004 рр.), Відмінник 
народної освіти УРСР (1960 р.), Відмінник 
освіти СРСР (1972 р.), працював  завід-

уючим Новоушицького райвно (1957-1982 
рр.) За час його керівництва у районі побу-
довано 27 загальноосвітніх шкіл. Учасник 
бойових дій ІІ світової війни. Нагороджений 
бойовими орденами та медалями (1941-
1945 рр.), медаллю «За доблесну працю» 
(1970 р.), орденом «Знак Пошани» (1981 
р.);

– Анатолій Степанович Власов 
(25.05.1948 р.н.), Заслужений працівник 
фізичної культури України (2020 р.), за-
сновник і багаторічний незмінний керівник 
борцівського клубу для місцевих учнів 
«Прометей» – Вільховецької філії Ново-
ушицької ДЮСШ, вихованці якого здобули 
ряд яскравих перемог у змаганнях з вільної 
боротьби на національній і світовій спор-
тивних аренах;

– Володимир Іванович Войтенко 
(14.10.1949 р.н.), Заслужений праців-
ник освіти України (2002 р.). Завідувач 
Новоушицьким райвно (1982-1985 рр. З 
1985 до 2005 рр. очолював освітянську 
галузь Хмельниччини, спочатку – як пер-
ший заступник завідувача облвно, а з  
1993 р. – начальник управління освіти і на-
уки Хмельницької ОДА, ректор Хмельниць-
кого обласного інституту післядипломної 
педагогічної освіти з 2005 до 2011 рр.;

– Василь Васильович Климчук 
(02.09.1957 р.н.), Відмінник освіти України 
(1991, 2004 рр.), нагороджений Почесною 
грамотою Кабінету Міністрів України (2006 
р.) та рядом інших відзнак. Продовжуючи 
справу Ф.С.Бацури, третє десятиліття по-
спіль очолює юннатівську роботу в області 
та Хмельницький ОЕНЦУМ.

Ціла когорта випускників, які були кра-
щими учнями школи, в різний час здобула 
педагогічну освіту й органічно влилася у 
вчительський колектив. Серед них: Власо-
ва В.П., Власов А.С., Дробик Є.М., Чича-
новський О.Г., Кузнєцова Л.М., Кошовська 
Г.Г., Удра Л.Л., Войтенко Г.Ф., Демчук В.т., 
Шевчук (Балинець) О.А., Шевченко Г.А., 
Григорчук (Смаровоз) О.В., Грохольська 
Л.Г., Галаш Л.П., Дуб Н.І., Дубіневич О.В. та 
ін. Своєю сумлінною працею вони примно-
жують здобутки попередніх поколінь колег.

Дирекція і педагогічний колектив Віль-
ховецької ЗОШ особливу увагу приділяли 
у попередні роки й приділяють нині збере-
женню та розвитку навчальної матеріаль-
но-технічної бази, яка включає учнівську 
навчально-дослідну земельну ділянку 
(всього – 2,62 га, в т.ч. дослідні ділянки 
– 0,30 га, плодовий сад – 0,36 га, шкіль-
ний дендропарк, майданчики, будинки й 
подвір’я – 1,96 га), навчальні кабінети для 
кожного предмета, класи з комп’ютерним 
обладнанням, спортивний і актовий зали, 
їдальню, буфет. Ведеться й наполеглива 
робота з відновлення історико-краєзнавчо-
го музею колишнього козацького Вільхівця 
(ХVII ст.).

Нині школа має 23 комп’ютери з мере-
жею WI-FI для забезпечення навчальних 
потреб, а для підвозу учнів з навколишніх 
сіл – шкільний автобус.

Працюючи за моделлю громадсько-ак-
тивної школи, її педколектив бере активну 
участь у різноманітних освітянських і гро-
мадських заходах. тут часто проводяться 
науково-практичні семінари й конференції, 
круглі столи, ділові ігри, панорами та аук-
ціони педагогічних ідей, а вчителі – нео-
дноразові учасники районних і обласних 
виставок педагогічних ідей.

У 2009 році Вільховецька ЗОШ отри-
мала від Українського фонду соціальних 
інвестицій грант «Успішна громада», в 2011 
році – стала переможцем Всеукраїнського 
громадського огляду-конкурсу стану умов і 
охорони праці в установах, закладах, під-
приємствах та організаціях Міністерства 
освіти і науки, молоді та спорту України, а 
у 2012 році – посіла ІІІ місце в обласному 
конкурсі на кращу модель школи сільської 
місцевості.

Місцева влада, дирекція і батьки по-
дбали про покращення учням та педагогам 
побутових умов у школі – придбані комп-
лекти сучасних парт, встановлено метало-
пластикові вікна й двері в класних кімнатах, 
облицьовано керамічною плиткою коридор 
першого поверху, модернізовано опа-
лювальну систему, освітлення зроблене 
енергоекономним, обладнано внутрішній 
туалет, замінено шиферне покриття даху 
на металочерепицю, покращено благо-
устрій пришкільної території.

У школі діє учнівський парламент 
(випускає щомісячну газету «Погляд») 
і загін волонтерів «Милосердя». Серед 
вільховецьких учнів – ціла когорта актив-
них учасників та переможців районних і 
обласних олімпіад та конкурсів-захистів 
МАН України.

У спортивному клубі вільної боротьби 
«Прометей» учні опановують секрети 
боротьби під керівництвом уславленого 
тренера А.С.Власова.

Продовжуючи традиції юннатівського 
руху, започатковані в школі Ф.С.Бацурою, 
вільховецькі школярі протягом останніх 
чотирьох років представляли юних агра-
ріїв Хмельниччини на Всеукраїнських 
зльотах учнівських виробничих бригад 
та трудових аграрних об’єднань загаль-
ноосвітніх і позашкільних навчальних 
закладів на Запоріжжі (2017 р.), терно-
піллі (2018 р.), Львівщині (2019 р.) і були 
їх активними учасниками, лауреатами й 
переможцями, а в 2020 році, виконуючи 
карантинні обмеження, презентували 
на Зльоті столичному журі свої аграрні 
напрацювання в режимі онлайн і їх 
команда здобула ІІІ місце в конкурсі-за-
хисті науково-дослідницьких робіт у секції 
«Садівництво».

Колектив школи, пам’ятаючи її славне 
минуле і зберігаючи традиції, успадковані 
від попередніх поколінь, продовжує й нада-
лі утримувати лідируючі позиції в ряді на-
прямків освітньої діяльності та юннатівської 
роботи школярів у регіоні.
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влада – освіті

Для профільного 
навчання

Олександр Симчишин, Хмельницький міський глоова: «Вчи-
тися має бути цікаво і пізнавально. Наших школярів після по-
вернення із «дистанційки» на очне навчання чекає несподіванка. 

З року в рік оновлюємо профільні кабінети в наших школах 
(хімія, фізика, біологія, географія). На їх закупівлю в бюджеті міста 
передбачено 3 млн грн, з розрахунку по 200 тис. грн на заклад. 

Цьогоріч нові профільні кабінети отримали 13 закладів 
освіти міста і 2 заклади із сіл громади, а саме: СЗОШ №1, 
СЗОШ №6, СЗОШ №7, СЗОШ №8, ЗОШ №14, ліцей №15, 
ЗОШ №18, ЗОШ №21, ЗОШ №22, ЗОШ №24, НВК №7, СЗОШ 
№27, СЗОШ №29, Копистинський НВК, Пироговецький ліцей.

Окрім того, у другому півріччі ще 16 шкіл і ПтУ отримають 
СтЕМ-класи на майже 10 млн грн, а школи в селах громади 
– ще й Smart-борди.

Щороку будемо оновлювати навчальну базу шкіл і міста, 
і сіл громади».

дошкілля

“Ластівка” 
набирає висоту

У Хмельницькому дошкільному закладі «Ластівка, який почав 
працювати ще у 1964 році, не було проведено жодного капітально-
го ремонту. І ось у 2019-му розпочалася реалізація проєкту повної 
термомодернізаціі. Взимку роботи не проводилися, відновилися 
лише кілька тижнів тому. Ще у минулому році було утеплено дах 
садочка, замінено склоблоки на енергозберігаючі віконні блоки, 
встановлено нові пожежні сходи, утеплено фасад закладу. Новий 
дах утеплено за допомогою спеціальної мембранної вологостійкої 
плівки, яка дозволяє зберігати тепло у приміщенні.

За словами завідувачки дитсадка “Ластівка” Наталі Бабій, 
уже цієї зими вони відчули ефект термомодернізації — у 
групових кімнатах стало тепліше, температура була наба-
гато комфортнішою. Нині барвистішим став фасад садочка, 

профтехосвіта

Лідери 
серед лідерів

Відповідно до плану роботи Департаменту освіти і науки 
Хмельницької обласної державної адміністрації, Хмельницького 
державного центру естетичного виховання учнівської молоді та 
Хмельницької обласної ради лідерів учнівського самоврядуван-
ня закладів професійної (професійно-технічної) освіти області в 
березні-квітні відбувся обласний заочний  конкурс «Лідер року». 
його метою було виявлення талановитих та обдарованих учнів, 
підтримка розвитку учнівських ініціатив і процесу самореалізації 
лідерів учнівського самоврядування закладів професійної (про-
фесійно-технічної) освіти області. Завданнями конкурсу перед-
бачали створення можливостей для самореалізації учнів в кон-
кретних справах; розвиток почуття власної гідності, досягнення 
індивідуальної і суспільної мети; пошук нових форм і методів 
роботи; узагальнення та поширення проектного  досвіду роботи.

У конкурсі взяли участь 18 закладів професійної (професій-
но-технічної) освіти, що свідчить про свідомість та прагнення 
креативної молоді до започаткування нових справ, проєктів та 
успішної реалізації лідерства. Відтак переможцями визнано 
ДНЗ «Хмельницький центр професійно-технічної освіти сфери 
послуг» (соціальний проєкт «SMART  HUB») і ДНЗ «Лісовод-
ський професійний аграрний ліцей» (проєкт «Бджільництво-
прибутковий бізнес у селі»).

розмальований яскравими кольорами. Озеленено прилеглу 
територію. Наталя Дмитрівна зауважує, що торік вони стали 
переможцями у конкурсі на найкращий благоустрій території 
серед дошкільних закладів міста.

У Хмельницькому утеплено 45 бюджетних закладів. 
За словами міського голови Олександра Симчишина, при 
здійсненні термомодернізації влада звертає увагу на кілька 
моментів. Мер, зокрема, каже: “Це, в першу чергу, створення 
максимально комфортних умов перебування для діток і пра-
цівників. тому що після повної термомодернізації це — теплі 
садочки, де хороша температура, де нема сирості, де абсо-
лютно комфортно перебувати. Ми суттєво заощаджуємо на 
споживанні енергоносіїв, бо термомодернізований заклад дає 
30-40 відсотків економії. І заощаджуємо бюджетні кошти, які 
потім витрачаємо на інші потреби”.

Закінчити термомодернізацію “Ластівки” планують у трав-
ні. Загальна вартість робіт — 7 мільйонів гривень. Наступна 
повна модернізація за планом — у дошкільному закладі №47 
“Дзвіночок”.

Тетяна КРАВЦОВА.

мости дружби

Саджанці поїхали 
на Схід

Вихованці Нетішинського центру туризму і краєзнавства 
учнівської молоді стали ініціаторами патріотичної акції «Схід і 
Захід – разом». Передані їм Славутським лісгоспом 50 саджан-
ців дубків, модрини і сосни, юні прирородолюби нашого краю 
переслали школярам із Сєвєродонецька Луганської області.

Взявши активну участь у проєкті «Озеленення Луган-
щини», вихованці та працівники Сєвєродонецького міського 
центру національно-патріотичного виховання, туризму та 
краєзнавства учнівської молоді посадили деревця на території 
закладу. Вони щиро дякують друзям з Хмельниччини і споді-
ваються, що маленькі саджанці стануть великими деревами.

Акцією «Схід і Захід – разом» школярі двох регіонів нашої 
держави продемонстрували на практиці, як треба спільно 
будувати рідну Україну.
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патріотизм

Гартує «Житниця Поділля»
Школярі Хмельниччини 

знають, як виживати у по-
льових умовах, надавати до-
медичну допомогу та як бути 
справжнім патріотом своєї 
держави.

Усьому навчили настав-
ники військово-патріотичного 
клубу «Житниця Поділля». 
Матеріально-технічну базу, 
якісне обладнання, туристич-
не знаряддя та інші умови 
для розвитку клубу забезпе-
чує тОВ «Житниця Поділля» 
агропромхолдингу «Астарта-
Київ».

Мешканець Щиборівської 
громади тарас Чернятин-
ський називає військово-па-
тріотичний клуб «Житниця 
Поділля» другою родиною. 
Закінчив навчання у 2018 
році, але досі допомагає за-
кладу розвиватися — органі-
зовує конкурси та змагання, 
ділиться з молоддю досвідом. 
Досі пам’ятає, яким було пер-
ше заняття.

«Спортивним туризмом 
займаюся змалечку. Про 
створення клубу дізнався від 
викладача туристичного гурт-
ка Бориса Володимировича 
Андрійчука. Пригадую, яким 
грандіозним було відкриття: 
конкурси, змагання, огляд 
учбової військової зброї. На 
все життя запам’ятаю, як пе-
ред нами розкрили десантний 
парашут. Був сильний вітер і 
його розтягнуло на усе небо. 
Це неймовірна картина», 
— говорить тарас Чернятин-
ський.

ВПК «Житниця Поділля» 
— легенда Красилівщини. За 
період діяльності клубу понад 
200 дітей стали його вихо-
ванцями. Нині гурток відвідує 
близько півсотні дітей — це 
школярі середніх і старших 
класів. Половина вихован-
ців — дівчата. Займаються 
усі разом. Вікторія Цюпа у 
військово-патріотичній сім’ї 
понад три роки: «Дізнала-
ся про існування клубу від 
однокласниці. Вона з таким 
захопленням розповідала 
про заняття, що вирішила 
перевірити й сама. Дівчата 
зараз бойові. Стараємося 
тренуватися з хлопцями на 
одному рівні».

Валерій Лобов — учи-
тель фізкультури і предмета 
«Захист України» Краси-
лівської загальноосвітньої 
школи, учасник бойових дій. 

Свою роботу поєднує із ви-
кладанням у клубі військо-
во-прикладного напрямку 
— це фізична підготовка, 
р о з б и р а н н я - с к л а д а н н я 
зброї, спорядження мага-
зину патронами, вогнева і 
тактична підготовка, тактич-
на медицина і домедична 
допомога.

«Україна вже восьмий 
рік у стадії війни. Молодь 
має бути готова до викликів 
сьогодення та різних життє-
вих ситуацій. Ми ставимо за 
мету виховати у них повагу 
до держави, бути справжніми 
патріотами і захисниками 
України. Патріотичний запал 
в їхніх очах — ось, чого ми 
прагнемо», — говорить Ва-
лерій Лобов.

також у клубі діє спортив-
но-туристичний напрямок. 
Учитель фізичної культури за-
гальноосвітньої школи Борис 
Андрійчук знайомить дітей з 
пішохідним та велосипедним 
туризмом, спортивним орієн-
туванням. Розвиватися, гово-
рить, допомагають соціально-
відповідальні партнери.

«Відчутну підтримку вій-
ськово-патріотичному клубу 
надає агропромхолдинг «Ас-
тарта-Київ». Партнери забез-
печили сучасну матеріально-
технічну базу, якісне облад-
нання, туристичне знаряддя 

для таборування, транспорт 
на виїзні змагання», — гово-
рить Борис Андрійчук.

Вихованці клубу «Жит-
ниця-Поділля» — постійні 
призери районних змагань з 
пішохідного і велосипедного 
туризму та військово-при-
кладних видів спорту. Щороку 
беруть участь у регіональних 
змаганнях серед військо-
во-патріотичних клубів, об-
ласних та всеукраїнських 
чемпіонатах зі спортивного 
орієнтування. Неодноразові 
переможці та призери вій-
ськово-патріотичної гри «Джу-
ра». Систематично проводять 
показові заняття у школах 
району.

Заняття у клубі проходять 
тричі на тиждень. Щомісяця 
організовують виїзні зма-
гання — вишколи і тренінги. 
Наставники співпрацюють з 
8-им окремим полком спеці-
ального призначення. Бойові 
офіцери передають молоді 
знання з переддесантної, ін-
женерної, вогневої підготовки 
і тактичної медицини, на-
вчають виживати у польових 
умовах.

тОВ «Житниця Поділля» 
вважає своїм обов’язком во-
лонтерську діяльність. Мо-
лодь завжди просить на-
ставників долучити їх до цієї 
справи.

Жодна гуманітарна допо-
мога на передову не пакува-
лася без участі вихованців.

«Військово-патріотичний 
клуб — це відповідь на по-
требу країни у непростий 
час випробувань. Ми повинні 
виховувати патріотів з юних 
років, давати їм ази доме-
дичної допомоги та військової 
підготовки. Пишаємося їхніми 
досягненнями. Підтримували 
і будемо підтримувати юних 
патріотів, сприяти діяльності 
клубу. За такими молодими 
людьми — майбутнє!», — на-
голошує директор тОВ «Жит-
ниця Поділля» Володимир 
турчинець.

За ініціативою Володими-
ра турчинця для стимулюван-
ня вихованців щороку органі-
зовують екскурсії історичними 
місцями. Вже побували у Ві-
нниці, Кам’янці-Подільському, 
Хотині. Цьогоріч у планах 
поїздка до Львова.

Поки країна бореться з 
пандемією, практичні занят-
тя призупинено. Але завдяки 
ініціативним вихованцям 
клуб продовжує жити. Ра-
зом з наставниками беруть 
участь в онлайн-конкурсах 
зі спортивного туризму та 
орієнтування, демонструють 
свої таланти на всіх дистан-
ційних заходах.
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актуальна тема

Як наш мозок спалює калорії?
Коли ми думаємо про те, як спалити калорії, щоб схуднути, переважно 

згадуємо лише про фізичну активність. А як щодо мозку і мислення? Чи може 
розумова робота спалити більше калорій, ніж бездумна діяльність, як-от 
перегляд телевізора? Чи може допомогти мозок спалити багато калорій і в 
результаті – допомогти схуднути?

Невеликий спойлер: так, мозок дуже енергозатратний. Але з ним не все 
так просто.

Детальніше з цим допомогли розібратися кандидатка біологічних наук та 
доцентка КНУ ім. Тараса Шевченка Вікторія Кравченко.

Енергія
для життя

Ви спалюєте енергію, 
навіть коли ведете сидячий 
спосіб життя. Наприклад, 
поки читаєте цей текст, ваше 
тіло використовує калорії 
для підтримки:

• дихання,
• кровотоку,
• температури тіла,
• травлення тощо.
Ваш мозок також вико-

ристовує енергію для під-
тримки своєї життєдіяль-
ності. 

«Це основний обмін – 
витрати енергії, які йдуть 
на підтримання в організмі 
життєво важливих функцій у 
стані спокою», – розповідає 
Вікторія Кравченко.

Для 45-річної жінки – це 
в середньому 1400 кілокало-
рій (ккал) в день і 1600 ккал 
– для чоловіків того ж віку. 
Величина залежить від віку, 
маси, зросту та рівня деяких 
гормонів.

«Потім до цієї суми до-
дається так звана «робоча 
надбавка». І вона вже дуже 
залежить від того, чим лю-
дина займається», – додає 
науковиця.

• якщо людина займа-
ється т ільки розумовою 
працею, то до величини 
основного обміну додається 
мінімальна кількість, в се-
редньому 500 ккал.

• якщо людина займа-
ється помірною фізичною 
працею, додається 1000 
ккал.

• якщо це середня чи 
важка фізична робота, до-
дайте 1500-2000 ккал від-
повідно. 

• якщо це спорт вищих 
досягнень, це +2500 ккал і 
більше, витрати можуть ся-
гати до 1000 ккал за годину 
залежно від навантаження.

Які органи 
витрачають 
найбільше енергії?

Найбільше спалюють 
енергії: 

• скелетні м’язи, 
• печінка,
• мозок.
Десь 25% від всієї енергії 

тіла йде на роботу скелетних 
м’язів. 

«Ми зараз не говоримо 
про якісь додаткові вправи, 
тут мається на увазі звичай-
на м’язова активність упро-
довж дня. Навіть якщо ми 
не рухаємося, ми підтриму-
ємо вертикальне положен-
ня. Навіть коли ми підтри-
муємо голову вертикально 
– весь час скорочуються 
тонічні  м’язи шиї.  якщо 
ви стоїте – задіяні м’язи, 
які забезпечують протидію 
силі тяжіння», – пояснює 
науковиця. 

Ще 25% енергії йде на 
роботу печінки.

«там ціла біохімічна кух-
ня, весь час відбувається 
синтез нових білків та інших 
речовин, знешкодження чужо-
рідних речовин. Усі ці реакції 
потребують великої кількості 
енергії. тому на печінку за-
вжди йде 25% енергії – спите 
ви чи не спите», – розповідає 
Вікторія Кравченко.

Ще 20% енергії забирає 
мозок.

«Це виглядає багато, осо-
бливо, якщо врахувати, що 
маса мозку складає всього 
2% від маси тіла. Але треба 
розуміти, що така велика кіль-
кість енергії, яку він викорис-
товує, потрібна для підтримки 
його постійної роботи», – роз-
повідає біологиня.

Решта 30% енергії, що 
в нас залишається, витра-
чається на роботу інших 
органів. 

«Серце – приблизно 10%, 
бо воно невтомно помпує 
кров, потім нирки – близько 
7%,  в яких постійно від-
бувається фільтрація крові і 
утворення сечі. Все інше вже 
розподіляється між рештою 
органів», – зазначає науко-
виця. 

Як мозок 
спалює калорії

Мозок постійно споживає 
приблизно 20% енергії, яка 
надходить в організм, неза-
лежно від того, що ви робите. 
Це близько 300 або 350 ккал 
за добу у жінки або у чоловіка 
відповідно.

Мозок потребує велику 
кількість енергії через те, 
що він містить мільярди не-
рвових клітин, які генерують 
нервові імпульси. 

«Весь час у мозку від-
бувається комунікація між 
нейронами завдяки елек-
тричним сигналам, і для їх 
генерації потрібна енергія. 
Левова частка енергії з 20%, 
яку споживає мозок, потріб-
на для роботи іонних насо-
сів, які перекачують калій, 
натрій через мембрану цих 
нейронів, щоб нейрон міг 
відповісти збудженням на 
якийсь подразник.

Це основне, на що ви-
трачається енергія, на під-
тримку здатності нейронів 
бути готовими до збуджен-
ня. І сам процес передачі 
нервових імпульсів також 
енергозатратний», – пояс-
нює біологиня.

Чи спалює навчання 
калорії?

якщо людина вагою 70 
кг займається на комп’ютері, 
вона спалює близько 51 
ккал за 30 хвилин. якщо 
вона вчиться за партою, то 
спалює близько 65 ккал за 
30 хвилин.

Чи спалює читання ка-
лорії?

та ж 70-кілограмова лю-
дина спалює близько 42 ка-
лорій за 30 хвилин читання 
сидячи. якщо вона читає 
стоячи, то спалює приблиз-
но 47 калорій за 30 хвилин. 
Водночас під час стояння в 
черзі впродовж 30 хв люди-
на витрачає 35 ккал. тобто 
при читанні стоячи мозок 
витрачає саме на читання 
приблизно тільки 12 ккал, 
додає науковиця.

Звісно, витрати енергії 
збільшуються під час того, 
коли ми думаємо. 

«Але це збільшення на-
стільки невелике порівняно 
з цією базовою активніс-
тю мозку, що воно не за-
безпечує спалення великої 
кількості калорій. В мозку 
ефективно перерозподіля-
ється кров між зонами, які 
працюють і не працюють, бо 
з крові надходить глюкоза, 
і енергія при її окисленні 
витрачається на ці всі про-
цеси», – уточнює науковиця. 

7 ст. 
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Як наш мозок 
спалює калорії?

А якщо дуже багато 
і наполегливо 
думати?

Щоб скинути 0,5 кг, по-
трібно спалити приблизно 
3500 ккал. За 1 тиждень це 
становить 500 ккал в день.

якби ви залежали лише 
від розумових завдань, вам до-
велося б напружуватися про-
тягом багатьох годин. Напри-
клад, як згадувалося раніше, 
людина вагою 70 кг спалює 
близько 42 ккал за 30 хвилин 
читання. Цій людині доведеть-
ся читати майже 6 годин, щоб 
спалити 500 калорій в день.

Водночас ці калорії спа-
лює не тільки мозок – але і 
м’язи та інші органи, які пра-
цюють у фоновому режимі.

«якщо людина займається 
достатньо складною розумо-
вою працею 8 годин, то до 350 
ккал , які мозок споживає сам 
по собі, додається 100 ккал, 
але це 100 ккал за 8 годин», – 
зауважує Вікторія Кравченко. 

те ,  щ о  в в а ж а є т ь с я 
«складним» розумовим за-
вданням, варіюється від лю-
дини до людини. Але загалом 
це можна охарактеризувати 
як щось, що мозок не може 
легко вирішити, використо-
вуючи раніше вивчені схеми 
та процедури, вважає Клод 
Мессьє, професор психології 
і нейробіології в Оттавському 
університеті в Канаді.

«якщо це дуже складна 
розумова робота, зокрема, 
опанування нового музичного 
інструменту, з яким людина 
раніше не стикалась, тоді 
спалюється +200 ккал, але 
йдеться про 8 годин роботи», 
– розповідає науковиця. 

І ще один важливий ню-
анс: коли мозок виконує 
складне нове завдання, то 
згодом стає в цьому більш 
досвідченим і перестає пра-
цювати так інтенсивно, як 
раніше, і виконання цього за-
вдання в кінцевому підсумку 
потребує менше енергії.

Цікавий факт

З усіх джерел енергії, які 
до нас надходять – білки, 
жири, вуглеводи – мозок може 
використовувати тільки глюко-
зу, що міститься у вуглеводах. 

«І як тільки рівень глюкози 
впаде, а при такій інтенсивній 
роботі це станеться приблизно 
через 2-3 години після спожи-
вання їжі, ми втратимо якість 
розумової роботи, почнемо 
відволікатися і робити помил-
ки. Це відбувається внаслідок 
зменшення кількості глюкози, 
доступної для мозку», – пояс-
нює Вікторія Кравченко.

Логічно, що при зменшенні 
концентрації уваги потрібно 
піти поїсти. Але якщо вам 
потрібно залишатися уваж-
ним і продуктивним упродовж 
цілого дня, звичайна здорова 
їжа вам не допоможе. точніше 
допоможе, але із запізненням.

«якщо вам потрібно про-
довжувати роботу або ви 
відчуваєте, що не можете 
ефективно працювати, це 
означає, що ви маєте з’їсти 
джерело «швидких» вугле-
водів. тобто – щось солодке. 

З позиції дієтологів – це 
шкідливо, вони радять їсти 
«повільні» вуглеводи, які по-
вільно розщеплюються, тому 
що «швидкі» провокують стрім-
ке виділення інсуліну. Але моз-
ку тоді потрібно «зачекати», 
– розповідає науковиця.

тобто, поки полісахарид 
розщепиться до глюкози, ви 
вже втратите концентрацію 
і будете допускати помилки. 
тому на допомогу можуть при-
йти цукерки чи солодкі напої. 
Щось таке, що швидко допо-
магає підняти рівень глюкози.

І от ваш мозок знову пра-
цює на повну і спалює трохи 
більше калорій.

«Але от який парадокс: ви 
з’їли шоколадний батончик. І 
калорій в ньому буде наба-
гато більше, ніж ви спалите, 
інтенсивно працюючи розумо-
во. так, ви отримаєте швидку 
глюкозу, але в додаток ще й 
купу калорій», – зауважує Ві-
кторія Кравченко.

тобто сподіватися, що ви 
схуднете завдяки своїй розу-
мовій роботі, не варто.

якщо ви будете багато 
працювати розумово, вам весь 
час доведеться підгодовувати 
мозок, щоб він перебував у 
«бойовому стані». Через це ви 
отримаєте більше калорій, ніж 
ви би з’їли без такого напру-
ження. І через це вам потрібно 
ще більше фізичної активності.

Катерина ХОРОЩАК.

творчість

Тобі, моя 
Вкраїно…

На базі Хмельницького 
обласного центру науково-
технічної творчості учнів-
ської  молоді  проведено 
оцінювання творчих робіт 
обласного заочного конкур-
су учнів закладів загальної 
середньої та позашкільної 
освіти «Люблю тебе, моя 
свята Вкраїно!».

Захід проводився з ме-
тою підтримки юних митців, 
розвитку їх творчих зді-
бностей, формування умінь 
і навичок, спрямованих на 
пошук нових форм вира-
ження почуттів  засобами 
мови. Учасники змагалися 
у двох вікових категоріях: 
молодша (6-11 років) та 
старша (12-17 років),  у 
двох  номінаціях: поезія та 
проза.

Усього на конкурс пода-
но 91 роботу (49 – у номіна-
ції поезія, 42 – у номінації 
проза). Юні поети та про-
заїки з 33 територіальних 
громад області активно до-
лучилися до конкурсу.

Матеріали оцінювало 
журі: Горбатюк Василь Іва-
нович – письменник, дирек-
тор Хмельницького облас-
ного літературного музею; 
Захарова Оксана Іванівна 
– вчитель вищої категорії 
української мови та літера-
тури Хмельницького ліцею 
ІІ-ІІІ ступенів Хмельницької 
обласної ради та Філінюк 
Валентина Анатол і ївна 
– кандидат філологічних 

наук, доцент кафедри укра-
їнської мови та літератури 
Хмельницької гуманітарно-
педагогічної академії.

Представлені творчі до-
робки відображали високу 
мораль і духовність, красу 
рідного слова, історичні 
події в Україні, більшість – 
носила патріотичний харак-
тер. Це такі вірші як  «я лю-
блю Україну!», «З любов’ю 
до р ідної  землі»,  «Моя 
мирна Україна», «Молюся  
за Україну»,   «Глибини 
української душі», «Живи, 
Україно, живи!» та прозо-
ві твори «я теж патріот», 
«Без мови немає Украї-
ни», «тобі, мій солдате!», 
«Українська вишиванка», 
«я буду тебе чекати», «три 
покоління-три війни, три 
різні долі. Одна Україна» 
та інші.

Чудове оформлення та 
якість поданих на конкурс 
робіт засвідчили зацікав-
леність дітей до розвитку 
власної творчої діяльності.  
Журі зазначило, що кожна 
робота була,  по-своєму,  
особливою, цікавою і непо-
вторною.

також в ідзначено не 
лише зростання художнього 
рівня робіт, але й уміння 
дітей відчувати образне 
слово, особливу позитивну 
енергетику дитячих творінь, 
любов до поезії та прози 
рідного краю, його мови та 
культури.
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У здоровому тілі…

Завершився чемпіонат 
України з боротьби вільної 
серед юнаків та дівчат до 15 
років (2006-2007 р.н.), який 
проходив протягом трьох 
днів у Харкові.

Хмельниччину представ-
ляли 6 дівчат та 11 хлоп-
ців з міста Хмельницького 
(команди Хмельницького 
обласного центру фізичного 
виховання учнівської молоді 
(ОЦФВУМ),  Хмельниць-
кої обласної дитячо-юнаць-
кої спортивної школи (ХО-
ДЮСШ), спортивного клубу 
«Олімп», спортивного клубу 
«Балу») та міста Кам’янець-
Подільського (команда ди-
тячо-юнацької спортивної 
школи №2 (ДЮСШ№2)).

Змагання проходили з 
дотриманням усіх протиепі-
демічних заходів без гляда-
чів та з обмеженою кількістю 
учасників від кожної області.

Всього у чемпіонаті взяло 
участь 370 спортсменів (249 
юнаків та 121 дівчат) з 21 об-
ласті та міста Києва.

Наші спортсмени не 
лише склали гідну конку-
ренцію, а й особистим ре-
зультатом нагадали всім, що 
Хмельниччина завжди слави-
лася давніми борцівськими 
традиціями. Завойовано 2 
золоті, 1 срібну та 1 бронзову 
нагороди. Зокрема, перемож-
цями стали Олександра Кар-
бовська, ХОЦФВУМ (тренери 
тарадай М.П., Бланарь С.Р.) 
і ярослав Жила, ХОЦФВУМ 
(тренери Дячок Ю.М., Пилип-
чук Л.В.).

чемпіонат

Вибороли 
нагороди

Завершився традиційний 
всеукраїнський фестиваль-
конкурс “Молодь обирає 
здоровʼя”. Проводився він з 
метою популяризації та про-
паганди здорового способу 

життя, запобігання негатив-
ним проявам серед дітей і 
молоді, сприяння розвитку 
творчих здібностей молоді.  

Участь у фестивалі взяли 
й представники 22 освітніх 

закладів Хмельницької тери-
торіальної громади. 

Завданням конкурсантів 
було створити тематичні світ-
лини чи відеоролики.  

Перше місце в номіна-
ції “Фото” здобула робота 
“Cільський хребет” Ірени 
Шелестинської з НВК №4, на 
якій молодь підкорює сіль-
ську вершину. 

А кращий відеоролик під-
готував ліцей №17 “тренуй 
тіло як належить”. Героями 
сюжету стали школярі. Ку-
медне міні-кіно – історія про 
худорлявого залицяльника, 
який намагався зробити усе 
можливе, щоб сподобатися 
дівчині-спортсменці. Перше 
кохання мотивувало його за-
йнятися спортом.

Загалом серед перемож-
ців всеукраїнського конкурсу 
– 13 хмельничан, які посіли 
призові місця.

у наших вишах

Захистить і підбадьорить
У дистанційному режимі 

через ZOOM відбулася на-
уково-практична конферен-
ція ІІ етапу Всеукраїнського 
конкурсу студентських на-
укових робіт зі спеціальності 
«технології легкої промисло-
вості». Конкурс проводився 
на базі Київського національ-
ного університету технологій 
та дизайну, засновником кон-
курсу є Міністерство освіти і 
науки України.

Всього у конкурсі взяли 
участь 24 наукові роботи 
з 7 закладів вищої освіти 
України, серед яких Київ-
ський національний універ-
ситет технологій та дизайну, 
Херсонський національний 
технічний університет, Львів-
ський торговельно-економіч-
ний університет, Київський 
національний торговельно-
економічний університет, 
Мукачівський державний 
університет.

Конкурс проводився у 
два етапи: на першому – 
рецензування наукових ро-

біт експертами галузі, на 
другому етапі робота до-
повідалась і захищалась її 
авторами.

На підставі рецензій та 
оцінки наукових доповідей 
Галузева конкурсна комісія 
вирішила визнати перемож-
цями та нагородити дипло-
мом другого ступеня сту-
дентів кафедри технології 
та конструювання швейних 
виробів (тКШВ) Хмельниць-
кого національного універ-
ситету Думанську Любаву та 
трач Аллу, авторів роботи під 
шифром «Напульсник», їх 
наукового керівника к.т.н., до-
цента кафедри тКШВ Олену 
Лущевську та консультанта 
роботи координатора на-
вчально-наукової лабора-
торії медико-психологічних 
досліджень. ст. викладача 
кафедри психології та педа-
гогіки Олександра янцалов-
ського.

Ідея роботи переможців 
полягає у створенні мульти-
функціонального виробу, 

що поєднує в собі декіль-
ка функцій, а саме: захист 
зап’ястя і передпліччя руки 
від травмування та втомлю-
ваності при довготривалих 
навантаженнях, при цьому 
напульсник є стильним ак-
сесуаром та здійснює пози-
тивний вплив на стан орга-
нізму людини. Використання 
такого напульсника сприяє 
покращенню мозкового кро-
вообігу, зменшує втому, дра-
тівливість, запаморочення, 
покращуючи таким чином 
самопочуття людини, а від-
так і якість її життя. 

Авторами запропонова-
но технології екологічного 
виробництва напульсника, 
а саме його виготовлення із 
залишків від розкроювання 
одягу, що зазвичай непотріб-
ні виробникам. Це не лише 
робить його виробництво 
екологічним, а й суттєво 
зменшує вартість.

Олена ЛУЩЕВСЬКА.
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