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Острозькій академії - 20!
У Національному університеті «Острозька
академія» 12 квітня розпочалося святкування
20-літнього ювілею вишу. Нагадаємо, що 12
квітня 1994 року з Указу Президента України
розпочалося відродження Острозької академії
як наступниці першого вищого навчального
закладу України та Східної Європи. Враховуючи рекомендації Кабінету Міністрів України
щодо заощадження коштів для проведення
ювілейних масових заходів, Острозька академія вирішила відзначити свій день народження
по-особливому.

С

ьогодні всі підрозділи університету
за участю народного депутата України,
кандидата у президенти Петра Порошенка посадили Алею мудрості. Відтепер на території академії ростимуть
200 нових дерев. А головною окрасою
парку стануть квітучі сакури.
«Алею висаджували три покоління
— діти, студенти, викладачі. Цим ми
хотіли показати символічний зв’язок
між поколіннями, — зауважив ректор
Острозької академії, професор Ігор Пасічник. — А також те, як знання переходять в мудрість. Загалом, сьогодні
наш університет показав, як потрібно
відзначати визначні дати. Святкування
нашого ювілею може стати прикладом
для наслідування».
«За принципом воскресіння Острозької академії повинна воскреснути вся
Україна. Таких, як студенти вашого уні-

верситету, дуже не вистачає в Верховній Раді, — зазначив Петро Порошенко
під час зустрічі зі студентами. — В таких
умовах, як у вас, виховується і загартовується національний патріотизм. Ми
маємо навчитися жити по-новому. Адже
справжня незалежність України народилася не в 1991, а в лютому 2014».
Студенти запропонували Петру Порошенку підтримати їхню ініціативу
щодо створення першого студентського
експериментального містечка в Острозі
на кшталт Оксфорда. Політик пообіцяв,
що ця ідея не залишиться поза увагою,
адже, на його думку, саме в Острозі панує справжній європейський дух.
Святкування 20-літнього ювілею
Острозької академії продовжиться й
іншими заходами. Зокрема, 15 травня
студенти, викладачі і гості університету читатимуть Острозьку Біблію. Цього

ж дня в університеті відзначатимуть
День Європи. 21 травня в Острозькій
академії відбудеться урочисте зібрання колективу університету, а 22 травня
— спортивно-мистецьке свято «Рекреація» з театралізованим дійством «20
років — 20 кроків» .
«За цей невеликий період наш університет зарекомендував себе як один
із найпрестижніших вишів України.
Наші спудеї — це критично мисляча
молодь, яка бере активну участь у процесі українського державотворення, —
зауважив голова Братства спудеїв Данило Плахотін. — Невипадково, що ця
визначна дата для Острозької академії
майже збігається з Днем Європи, адже
наш університет — це „міні-модель“ європейського суспільства».

Юлія Яручик, Олексій Костюченко,
фото Анастасії Сульжук і Ганни Бонки
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Молодіжний лідер – який він?
У центрі позашкільної освіти було проведене чергове
засідання районної ради старшокласників «Лідер».
На засідання були запрошені: Рабешко Г.З., головний
спеціаліст управління освіти, молоді та спорту Дубровицької
райдержадміністрації; Кедрук Л.В., психолог районного
методичного кабінету; Ярмошевич С.М., методист з виховної
роботи районного методичного кабінету; Антосюк М.В.,
методист центру позашкільної освіти та Рабешко О.М.,
педагог-організатор Лютинського НВК.
Ще до початку засідання всі бажаючі могли переглянути
виставку шкільних тематичних газет «Вічна слава Кобзарю»,
приурочену 200 річниці від дня народження Т.Г.Шевченка.
В ході засідання розглянуто питання: «Проведення звітновиборчих конференцій. Алгоритм діяльності виборчої
кампанії», (Рабешко Г.З.); Тренінг «Чому я – лідер?», (Кедрук
Л.В., Ярмошевич С.М.); «Обмін досвідом: проведення звітновиборчої конференції Учнівського Товариства у Лютинському
НВК», (Рабешко О.М.); «Ділові документи в роботі органів
учнівського самоврядування», (Антосюк М.В.).
Під кінець засідання всі присутні переглянули відеофільм
«Життя на повну силу» та обмінялися враженнями від
побаченого. У неформальній обстановці лідери висловили
свої міркування із теми «Молодіжний лідер – який він?». Тож
хочемо поділитися з читачами деякими з них.

Молодіжний лідер – людина, яка готова до участі в розв’язанні
сьогоденних і перспективних завдань держави, до управління
нею та виконання функцій робітника та господаря, керівника
та виконавця, громадського діяча та захисника Батьківщини.
Це особистість, що має систему цінностей, які ґрунтуються
на національній гордості та гідності.
Молодіжний лідер - людина вільна, суверенна, здатна
захистити й відстояти власні позиції й погляди. Основу
життєвої позиції лідера становить соціальний досвід, що
складається як із практичних навичок участі в суспільному
житті, так і рівня громадських якостей.
Лідери не бояться, що інші розумніші за них, красивіші або
мають кращі знання. Одночасно вони не вважають себе
значно вищими за тих, кого у свою чергу, перевершують.
Ніна Дерачиць, голова учнівського комітету
Туменського НВК
---------------------------------------------У молодіжному середовищі лідер – це активна особистість,
яка має свою життєву позицію і усвідомлює важливість свого
існування. Він володіє такими якостями, як відповідальність,
цілеспрямованість, дисциплінованість. Це – громадянинпатріот, захисник своєї родини, держави. Людина, яка має
мету і може повести за собою інших, щоб досягти цієї мети.
Людина, яка відповідає за свої слова, вчинки, спрямовані на
благо суспільства. Робота, навчання, захоплення, конфліктні
ситуації дають змогу лідеру розкритися, виявити своє я, адже
характер лідера – це ставлення до всього, що його оточує.
Молодіжний лідер не боїться перешкод, він здатен боротися
і розбудовувати свою державу. Він є яскравим представником

суспільства. Лідер відповідає за всіх. Лідер – це рух вперед.
Різанович Анастасія, голова учнівського комітету
Вербівського НВК
---------------------------------------------Перша ознака молодіжного лідера – унікальність. Людина,
яка знає чого вона в житті прагне, яка ніколи не йшла
сліпо за всім новим буде досягати успіху. Рухаємось далі,
згадаймо, на що вперше ми звертаємо увагу при зустрічі,
звичайно на зовнішність, і що б не говорили, але чим людина
привабливіша, тим шанси на успіх зростають. Ніхто так не
притягує до себе людей, як щира і позитивна особистість.
Не дивно, що говорять 6»будь простішим і люди до тебе
потягнуться».
Молодіжний лідер повинен мати підхід до кожної людини.
Він повинен бачити перед собою ціль і не бачити перешкод,
впевнено рухаючись тільки вперед. Також, не забуваймо і
про моральні якості: бути ввічливим, щирим і шляхетним – це
одна із запорук успіху!
Полейко Руслана, голова учнівського комітету
Бережківської ЗОШ І-ІІІ ст.
----------------------------------------------

Лідер – це той, хто вміє повести за собою або той, хто просто
вміє йти попереду всіх, мотивуючи інших своїм прикладом.
Вважається, що бути лідером – це круто, висловлюся вже
молодіжною мовою. Деякі люди вважають, що потрібно
обов’язково прагнути бути лідером, а якщо ти не лідер – то
нібито й ніхто. Ось тут і починаються помилки.
Лідерство по-різному проявляється в різних ситуаціях.
Хтось є лідером у бійці, де потрібно відстояти свої права
кулаками. Хтось – лідер у навчанні, у професії. А хтось безперечний лідер у родині, де до нього всі прислухаються.
Напевне, не варто намагатися завжди і скрізь пробиватися і
лідери. Зустрічаються, звичайно, виняткові особистості, яким
вдається все. Але не тому, що вони жадають лідерства. А
тому, що вони розумні, талановиті, відважні, душевні.
Діана Жакун, голова учнівського комітету
Колківського НВК
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Черниж Яна, учениця 9-А класу, заступник голови учнівської ради «Лідер»

День цивільного
захисту
в Зірненській ЗОШ
З метою закріплення отриманих теоретичних
знань про небезпечні ситуації та відпрацювання
практичних дій з особистої безпеки і захисту
учнів під час надзвичайних ситуацій у нашій школі
було проведено «День цивільного захисту».

Перед першим уроком штаб цивільного захисту на
загальношкільній лінійці довів до відома всіх учнів та
вчителів задачі з проведення «Дня цивільного захисту».
Була організована виставка засобів індивідуального
захисту в кабінеті Захисту Вітчизни, у 2-х та 6-х класах
проходили показові уроки, роз’яснювалась послідовність
дій учнів при подачі сигналу «Увага всім!». Після подачі
сигналу оповіщення про надзвичайну ситуацію (вдаваний
вибух реактивів в кабінеті хімії ) школярі та вчителі уважно
прослухали повідомлення, одягли ватно-марлеві пов’язки й
організовано евакуювалися на стадіон за 4 хвилини.

Начальник штабу ЦЗ Миронець В.О. відзначила чіткість
і правильність виконання дій усіх учасників навчальновиховного процесу, адже дуже часто проводяться такі
навчання з цивільного захисту у нашій школі. Особливо
актуальні такі заняття в теперішній неспокійний час.
А для нас, старшокласників це можливість застосувати
всі свої теоретичні знання про небезпечні ситуації, надання
першої медичної допомоги, про засоби індивідуального
захисту населення на практиці. Це практичний іспит на
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Зліт л
У Дубровицькому центрі позашкільної освіти було проведено районний зліт лідерів учнівського самоврядування. У
зльоті взяли участь 52 представники від 30 навчальних закладів району, головний спеціаліст управління освіти, молоді
та спорту та Галина Захарівна Рабешко, психолог районного методичного кабінету, Людмила Василівна Кедрук,
методист центру позашкільної освіти Мирослава Володимирівна Антосюк.
Розпочався захід уже традиційно, учасники заспівали гімн районної ради старшокласників. Згодом до усіх присутніх
з вітальними словами звернулася Галина Рабешко, головний спеціаліст управління освіти молоді та спорту. За
результатами роботи за навчальний рік найактивніших лідерів, які у цьому році є випускниками шкіл нагороджено
грамотами управління освіти молоді та спорту райдержадміністрації. Усім присутнім подарували музичні вітання
лідери Бережківської ЗОШ І-ІІІ ст.. Полейко Руслана та Яковець Євгенія. Програмою зльоту було передбачено звіт
голови районної ради старшокласників «Лідер» Яцковець Олени за навчальний рік та вибори нового голови районної ради
старшокласників.
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НАУКОВА 7’Я
Сім призових місць із семи можливих виборола команда біологів
Рівненської Малої академії наук учнівської молоді
Протягом
чотирьох
днів
команда рівненських школярівбіологів змагалася на ІІІ етапі
Всеукраїнського конкурсу-захисту
науково-дослідницьких робіт учнів
членів МАН України.
До складу команди ввійшли
вихованці та дійсні члени Рівненської
Малої академії наук учнівської
молоді Шокарєв Олексій, учень 11
класу Рівненської загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів №11 (секція
«біологія людини»), Малеш Софія,
учениця 11 класу Рівненської
навчально-виховного
комплексу
«Загальноосвітня
школа
І-ІІІ
ступенів - ліцей» №19 (секція
«медицина»), Агунович Володимир,
учень
11
класу
Рівненської
загальноосвітньої
школи
І-ІІІ
ступенів №27 (секція «хімія»),
Семенюк Олександр, учень 11
класу Рівненської гуманітарної
гімназії (секція «психологія»), учні
11 класу Школи-інтернату «Рівненський обласний ліцей»
Шевчук Олена (секція «зоологія та ботаніка») та Оліфір
Олександр (секція «загальна біологія»), а також ДулюкОрлова Бажена, учениця 11 класу Корецького навчальновиховного комплексу «Школа І-ІІ ступенів-Ліцей» (секція

«валеологія»).
Усі семеро учасників продемонстрували глибокі знання
із біології та успішно захистили свої науково-дослідницькі
роботи із обраних напрямків і отримали призові місця. До
скарбнички Всеукраїнських перемог школярів Рівненщини 4
учасники відділення хімії та
біології РМАНУМ привезли другі
місця – Малеш Софія у секції
медицини, Шокарєв Олексій у
секції біології людини, Агунович
Володимир у секції хімії, Оліфір
Олександр у секції загальної
біології. Треті призові місця
отримали
Дулюк-Орлова
Бажена у секції валеології,
Шевчук Олена у секції ботаніки
та
зоології
та
Семенюк
Олександр у секції психології.
Перемога Рівненської команди
і перемога кожного конкурсанта
це подяка усім вчителям
та науковим керівникам, які
долучилися до підготовки
наших
юних
науковців,
це
пасхальний подарунок
батькам, які щиро вболівали
та молилися за своїх дітей і за
їхню першу наукову перемогу.
Анеліна Данчук,
методист відділення хімії
та біології РМАНУМ
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Цікаві факти
про формат А4

Найнеймовірніші пам’ятники і скульптури,
що вражають туристів по всьому світу.

На початку двадцятого століття
єдиних розмірів для ділових паперів
та документації в Європі не існувало.
Кожна паперова фабрика випускала
папір свого власного формату.
Пропорції прямокутного аркуша також вибиралися різними. «Золотий»
1:1,618, який так любили архітектори
та живописці Відродження, виявився
зовсім не відповідним в поліграфії та
книговидавництві. При складанні такого листа вдвічі, розмір сторінки ставав негарним і незручним для роботи.
Доктор наук Вальтер Портсманн
(Walter Porstmann), німецький інженер, математик і теоретик стандартизації в промисловості, запропонував
стандартизувати розміри паперу,
взявши за основу лист із співвідношенням сторін 1:1,4142 і площею в
один квадратний метр. Ставлення
його сторін, як одиниця до квадратного кореню з двох, при складанні навпіл давала прямокутник з тим же
співвідношенням . Інакше кажучи, він
був подібний первісному.

Проект Комітету з Виробничих
стандартів Німеччини був опублікований 18 серпня 1922 Вихідний формат отримав позначення А0. Результати
складання його вдвічі - відповідно A1,
A2 і т.д. Таким чином, формат А4 - це
1/ 16 частина великого аркуша формату A0.
Цікаво, що аркуш паперу формату
А4 (210 х 297) не можна скласти навпіл більше семи разів.

За матеріалами сату http://tut-cikavo.com/tsikavosti/

Про стосунки ...
• Вчені відкрили, що
«біль від кохання» може
бути і фізичним. Виглядає це приблизно так: у
серці
відбувається
спазм і в грудній клітці
затискається нерв, затікає і стискається ще
більше...
звідси
і
з’являється справжній
біль.
• Поцілунок приводить в рух 29 (в деяких
джерелах - 34) м’язів обличчя: таке тренування є відмінною профілактикою зморщок.
• Під час обряду вінчання наречений
знаходиться по праву руку нареченої.
Ця традиція сягає корінням у минуле,
оскільки в своїй правій руці він має тримати меч, щоб захистити свою кохану.
• У державі Того, чоловік, що зробив
комплімент жінці, зобов’язаний з нею

Про природу ...

• Деякі дерева спілкуються між собою, використовуючи
хімічні речовини. Якщо жук нападає на якесь дерево, воно
виділяє в повітря речовини, які підказують іншим деревам в
окрузі, щоб ті теж випустили отруту і відлякали тим самим
від себе жуків.
• Якщо ви поставите квітку у воду, що містить чорнило,
вона може стати синьою або чорною!
• Пожежі поширюються вгору по схилах набагато швидше, ніж вниз. Гаряче повітря, що піднімається від пожежі,
висушує дерева на схилі, тому вони горять швидше.
• Існує близько 15 видів грибів які світяться. Світло деяких з них таке сильне, що при ньому можна читати.
• Фрукт дуріан пахне гниллю - як протухла риба, - але
смак у нього чудовий! Це улюблені ласощі орангутанів.

одружитися.
• Кожна жінка хоче
бути справжньою красунею. Насправді це абсолютно ні до чого. Якщо
вірити психологам, то
чоловік, потрапивши в
колектив симпатичних
жінок, віддасть перевагу
тій, в якій не буде нічого
примітного.
Звичайна
зовнішність, на тлі красунь, приверне куди
більшу увагу. Тому, якщо
не можете похвалитися винятковою красою, то шукайте собі симпатичних подруг.
• Дівчина в спідниці приваблює на 25%
чоловіків більше, ніж в штанах !
• Думка, що навесні люди закохуються
частіше, помилкова. Просто навесні людина перебуває в стані легкої ейфорії
від розквіту і пробудження в природі.

