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Áëàãîä³éíèé Ôîíä "Íîâà Ãðîìàäà"
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íà Æàøê³âùèí³ êëàñó ðîáîòîòåõí³êè
В новому році Благодійний Фонд "Нова Громада" продовжує свою активну доброчинну діяльність. Цього
разу він допоміг створити необхідні умови для інтегрованого навчання дітей у міській спеціалізованій школі №1.
На минулому тижні тут було урочисто відкрито спеціалізований клас робототехніки.
рілий ще й по
дякував їм за
проявлені твор
чість, ініціативу і
естетичний смак
та вручив чудові
подарунки  набір фарб,
пензликів та солодощів, які
виготовляє підприємство
"Нові Напої".
Під час спілкування з
В.Г. Погорілим, всі присутні
були приємно здивовані
його великою зацікав
леністю та глибоким ро
зумінням необхідності та
кої справи. Віктор Григо
рович зізнався, що ця сфе
ра йому дуже близька,
адже закінчив Київський
політехнічний інститут за
спеціальністю інформатика
і обчислювальна техніка.
Також він висловив подяку
директору школи та учи
телям за ту роботу, яку
вони проводять із впровад

Подарунки художникам від БФ „Нова Громада“.
ристання роботів, комбі
нованого вивчення пред
метів, розвитку мислення та
логіки у дітей, вихованню ці
леспрямованості та напо
легливості.
На переконання В.Г.По
горілого, знання, отримані у
такому сучасному класі, да
дуть великі переваги при
вступі до вищих навчальних
закладів, здобутті професії, а
спеціалісти із хорошими
знаннями та практичним
досвідом роботи в цій галузі
дуже потрібні на всіх без
винятку підприємствах, ма
ють великий попит на ринку
праці і вкрай необхідні для
подальшого розвитку та зрос
тання економічної потужності
нашої держави.

В.Г.Погорілий спілкується з молодшою групою.
Щоб розділити радість
педагогічного та учнівського
колективів, на свято прибули
керівник соціальних проектів
Благодійного Фонду "Нова
Громада" В.Г.Погорілий та
міський голова І.А.Цибровсь
кий. Вони мали можливість
пересвідчитись, що клас
дійсно обладнаний сучасни
ми ноутбуками, комп'ютера
ми, мультимедійною дошкою,
а головне  конструктором
ЛЕГО, який дає можливість
конструювати безліч варіан
тів роботів.
Такий клас, поки що,
єдиний на Жашківщині і, як
запевняють у школі, просто
необхідний. Також Віктор По
горілий та Ігор Цибровський
ознайомились з процесом
навчання робототехніці мо

лодшої та старшої груп, по
спілкувалися з їх учителями
 наставниками.
Директор
школи
О.М.Ярош висловив глибоку
подяку всім, хто долучився до
створення цього кабінету.
Зокрема, він наголосив, що
звертаючись по допомогу до
В.Г. Погорілого, завжди відчу
ває його підтримку та розу
міння, жодного разу не почув
відмов, не було і зволікань із
прийняттям рішень. Також
приємно, що Віктор Григоро
вич завжди особисто відгуку
ється на всі запрошення, є
частим гостем школи, вболі
ває за неї та приймає актив
ну участь у вирішенні проб
лемних питань.
Що стосується класу
робототехніки, то Благодійним

Фондом для нього
було придбано буді
вельні матеріали для
ремонту та необхідні
меблі на суму більше
25 тисяч гривень.
Для того, щоб
клас мав естетичний
вигляд, старшоклас
ники Алла Зволінсь
ка, Вікторія Склярук,
Тетяна Малик, Даша
Дацюк та Валентин
Перевертень під ке
рівництвом учителя
образотворчого мис
тецтва Т.О.Деркач
прикрасили стіни ка
бінету тематичними
малюнками роботів.
Всім дуже сподобалась ро
бота юних художників по оз
добленню класу, а В.Г. Пого

ÊÓÁÎÊ ÏÀÌ’ßÒ² Ï.Ï.ÄÇÜÎÌÈ

Ïåðåìîãó ñâÿòêóâàëè
âîëåéáîë³ñòè ç ðàéöåíòðó
На початку лютого в спортивній залі Тетерівської ЗОШ відбувся
традиційний волейбольний турнір на Кубок пам’яті П.П.Дзьоми.
Павло Петрович на
родився у важкому 1941
році в сім’ї сільських ін
телігентів. На його долю
випало важке післявоєн
не життя, трудова діяль
ність розпочалася в ран
ньому віці. Після закін
чення факультету фізич
ної культури і спорту
Черкаського педаго
гічного інституту деякий
час працював у Жашкові
та Литвинівці. А з 1969
року  учитель фізкуль
тури в Тетерівській школі.
Завдяки Павлу
Дзьомі в нашому селі за
вирувало спортивне жит
тя. Постійно проводи
лись змагання з легкої атлетики, во
лейболу, футболу, баскетболу та
гандболу. Футбольна команда

«Дружба» під його керівництвом дві
чі ставала чемпіоном та фіналістом
кубка району. Вагомі досягнення в

Учні старшої групи демонструють
можливості роботів.
ження нових сучасних техно
логій у шкільну освіту. Особ
ливо, що стосується вико

спорті демонстрували і учні школи.
Навіть вийшовши на пенсію,
Павло Петрович продовжував трену
вати волейбольну команду дівчат, яка
неодноразово ставала призером
районних та обласних змагань.
Енергійна людина з великим
серцем та щирою душею  таким він
залишився в пам’яті односельчан.
Щоб віддати належну шану
людині, яка віддала свої
сили та здоров’я для ста
новлення спорту, сільська
рада, колеги та друзі кілька
років тому започаткували
Кубок пам’яті П.П.Дзьоми.
Цьогоріч в змаганнях
взяли участь волейболісти
із Жашкова, Скибина,
Кривчунки, об’єднана ко
манда сіл Нагірна та Те
терівка, а також жіночі ко
манди із Соколівки та гос
подарів майданчика  с.Те
терівка.
Під час урочистого
відкриття турніру, висту
паючі з вдячністю наголо
шували, що для всіх Павло
Дзьома був талановитим
учителем, педагогом, організатором
та наставником.
А потім на майданчику завиру

 Радий бути присутнім
на заході, де відкриваємо
щось нове і сучасне,  наго

вали захоплюючі поєдинки. За їх
підсумками у фіналі зустрілися ко
манди Жашкова та Тетерівка
Нагірна. Дуже емоційна, красива
гра завершилася перемогою во
лейболістів із райцентру з пере
вагою в одне очко. Третє місце діста
лося волейболістам с.Скибин.
Переможці турніру отримали
Кубок, а всі учасники змагань 
грамоти виконавчого комітету
Тетерівської сільської ради та
дирекції школи, а також районного
спортивного товариства «Колос».
Користуючись нагодою хочу
подякувати за організацію турніру
дирекції школи на чолі з П.І.Ко
вальчуком, зятеві та дочці Павла
Петровича  Аліку Олександровичу
та Світлані Павлівні Пінчук, де
путатам сільської ради, голові май
нової спілки А.М.Гаврилюк за прид
бання нової волейбольної сітки для
школи.
Кажуть в народі людина жи
ва, поки її пам’ятають і попри всі
сьогоднішні негаразди, ми повинні
пам’ятати таких людей, як Павло
Петрович, та організовувати такі
заходи.
Â.Î.ÊÎÇÞÁÐÀ,
ñ³ëüñüêèé ãîëîâà Òåòåð³âêè.

лосив міський голова Ігор
Цибровський.  На жаль, ни
нішні тенденції зі скорочення
та закриття закладів освіти
і соціального призначення
зустрічаються набагато час
тіше, ніж відкриття. Тому сьо
годнішня подія вдвічі приєм
на і залишається лише подя
кувати всім, хто був причет
ний до такої доброї і корисної
справи, особливо В.Г. Пого
рілому, який переймається
не лише проблемами вироб
ництва, а і глибоко вникає у
все, що робиться у нашому
місті та громаді, турбується
про поліпшення матеріаль
ної бази закладів, розвиток
здібностей нашої молоді,
виховання підростаючого
покоління.
Також до облаштуван
ня кабінету робототехніки
долучилися заступник ди
ректора ПСП "Відродження"
(с.Вороне) М.Г.Котко, який
придбав та встановив у класі
сучасні шумоізоляційні
двері, та директор ПП "Ас
кольд" С.В.Вусик  частко
во оплатив проведення ре
монтних робіт.
Тож хочу побажати всім,
хто долучився до цієї справи
міцного здоров‘я і наснаги на
добрі справи.
В.Г.Погорілий
та
І.А.Цибровський ще довго з
цікавістю розглядали змай
строваних учнями роботів,
слідкували за їх роботою,
розпитували, а на завер
шення завітали на уроки іс
торії та іноземної мови, де
також поспілкувалися з
учителями та учнями.
Êàòåðèíà ÐÀÄÇ²Â²Ë
Оголошення

Жашківська районна державна
адміністрація
оголошує конкурс
на право отримання коштів
у 2018 році для здійснення
підприємницької діяльності
з Регіонального Фонду
підтримки підприємництва
у сфері виробництва на заходи
з модернізації виробничих
потужностей, впровадження
передових технологій,
ноу%хау, створення нових
робочих місць.
Для участі в конкурсі необ
хідно подати:
1. Заяву із зазначенням мети
отримання суми фінансової до!
помоги та терміну її повернення.
2. Бізнес!план (техніко!
економічне обгрунтування) про!
екту підприємницької діяльності.
За більш детальною
і нформацією звертайтесь
за адресою:
м.Жашків, вул. Захисників
України, 19, каб. № 3,
тел.6%11%75.
Заявки на участь в конкурсі
приймаються до 15 год 45 хв.
9 березня 2018 року.

