
Яскравим і 
теплим спогадом про 
початок літа зали-
шиться час, проведе-
ний дітьми у пришкі-
льному мовному табо-
рі денного перебуван-
ня «Сонечко», який діяв при комуналь-
ному опорному закладі «Загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів с.Купичів» з 05 по 
20 червня. 14 днів діти не лише грали 
ігри, малювали, співали, але й розвивали 
свої мовленнєві вміння у спілкуванні 
англійською мовою. Тридцять учасників 
табірної зміни удосконалювали свої 
знання у трьох загонах: «Smile», 
«M&M’s» та  «Leaders». 

 Кожен день роботи табору роз-
починався з ранкової зарядки, лінійки, 
смачного сніданку, рухливих ігор, зма-
гань тощо. Основну частину 
дня складала робота у заго-
нах, яку здійснювали мовні 
тренери, вчителі англійської 
мови, Томчук Оксана Олек-
сандрівна, Заславська Ольга 
Петрівна, Веремчук Світлана 
Володимирівна. Основною 
темою роботи у групах була 
«Подорож європейськими 
країнами». Країни, якими 
мандрували юні знавці англійської мови, 
були обрані шляхом жеребкування у 
перший день роботи табору. Цікаву і 
пізнавальну подорож англомовними кра-
їнами діти здійснили до Австралії, Кана-
ди та США. За час табірної зміни учас-
ники загонів познайомилися і дізналися 
багато нового про географічне положен-
ня країн, державні і національні симво-
ли, свята і традиційну їжу, а ще про види 
транспорту, за допомогою якого можна 
дістатись до кожної з країн. Усю цю ці-
каву і корисну інформацію діти черпали 
з перегляду презентацій і відео, пошуку 
нового за допомогою Інтернету. Дуже 
емоційно і хвилююче діти сприйняли 
тему про екологічні проблеми країн. 
Результатом роботи над цією темою ста-
ли екологічні плакати, а також створені 
власними руками із простих матеріалів 
еко-торбинки, які не завдають шкоди 
природі і не засмічують довкілля. Підсу-

мком роботи груп по англомовним 
країнам стала країнознавча віктори-
на, до якої учасники готувалися 
дуже ретельно і творчо. Результати 
вікторини підтвердили, що діти 
добре засвоїли нові знання і добре 
володіють необхідною 

інформацією. 
 Другу частину подоро-

жі європейськими країнами 
учасники груп здійснювали 
Україною і Волинською об-
ластю. Віртуальну подорож до 
Карпат і гори Говерла діти 
здійснили за допомогою відео і 
слайд-шоу, привезених учнями 
9 класу, учасниками туристич-
ної екскурсії. Результатом побаченого 
були створені учасниками табору посте-
ри.  

 Цікавою та пізнавальною 
екскурсією була поїздка до 
м.Луцька. Першою зупинкою в 
обласному центрі стала дитяча 
бібліотека ім.Олени Пчілки. Діти 
ознайомилися із роботою інфор-
маційного центру «Вікно в Аме-
рику», який діє при бібліотеці з 14 
вересня 2006 року. Центр має без-
коштовний доступ до електрон-
них інформаційних ресурсів. Він 

відкритий у Луцьку за сприяння посоль-
ства США. Із захопленням слухали роз-
повідь учасники екскурсійної поїздки 
про саму бібліотеку, відвідали різні її 
відділи, ознайомилися із виставкою кар-
тин волинських художників. Але найбі-
льше вразив дітей похід у книгосховище 
бібліотеки. Діти були вражені великою 
кількістю книг у книгосховищі.  

Наступною   зупинкою екс-
курсії були відвідини музею військової 
техніки. Багато світлин біля справжніх 
літаків, танків і іншої техніки 
діти привезли додому.  

Далі діти мандрували 
центральним парком відпочи-
нку ім. Лесі Українки. Най-
кращий спосіб дізнатися щось 
нове – побачити його на влас-
ні очі. Яких тільки тварин не 
побачили діти у луцькому 
зоопарку! Це і тигри, леви, 

ведмеді, мавпи, верблюд, вовки, павичі, 
лисиці, пелікани, черепахи, лемури та 
інші. Дитячій радості не було меж. До 
багатьох тварин діти поверталися знову, 
щоб зробити фото напам’ять.   

Заключною зупинкою екскурсії 
був відпочинок у ігровому 
куточку парку «Мадагаскар». 
Діти досхочу стрибали на 
батутах, спускалися з надув-
них гірок, каталися на іграш-
кових машинках і гойдалках. 
Стомлені, але дуже задоволе-
ні, з величезною кількістю 
позитивних емоцій поверну-
лися додому. 
Останній день табірної зміни 

був присвячений підведенню підсумків 
роботи у таборі. Учасники загонів малю-
вали, писали і презентували усні розпо-
віді про свої враження від перебування у 
таборі. 

Ідея проведення мовних таборів 
є дуже цікавою і актуально. Багато мате-
ріалу було опрацьовано з країнознавчої 
тематики. Головними завданнями, які 
ставилися для роботи у таборі були: роз-
виток у дітей вміння навчатися, працю-
вати в команді, вчитися спілкуватися в 
багатокультурному середовищі, підви-
щення рівня мотивації у вивченні анг-
лійської мови. Думаю, що усі ці завдан-
ня були реалізовані протягом роботи 
пришкільного мовного табору денного 
перебування «Сонечко». 

Наприкінці усім учасникам та-
бору вручили сертифікати. 
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«Доброго сонячного, теплого, привітного 

літнього дня!» - такими побажаннями 9 

червня 2018 року у комунальному опорно-

му закладі «Загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів с.Купичів» зустрічали гостей, 

учасників IVобласного пленеру “Житнє 

поле». Цьогоріч він співпав з 10-ти річчям 

створення єдиного музею в Україні  соло-

м’яного мистецтва “Солом’яне диво». 

Музей «Солом’яне диво» був відкритий 

28 червня 2008 року в рамках проведення 

Всеукраїнської творчої лабораторії Майс-

трів солом’яного мистецтва «Солом’яний 

бичок». У музеї експонуються роботи Ма-

рії Кравчук та 

учасників студії 

«Житечко»,  май-

стрів України, 

Білорусі, Росії, 

Угорщини, США, 

Нідерландів. У 

2010 році відбу-

лися майстер- 

класи  художнього плетіння з соломи для 

учасників Міжнародного фестивалю соло-

мкарів «Сніп». Починаючи з 2015 року, 

щорічно на базі музею проводиться облас-

ний пленер «Житнє поле». Темою роботи 

були: «Дідух», «Павук»(2015р.), 

«Обрядовийвінок»(2016р.), «Дерево жит-

тя»(2017р.), «Берегиня»(2018р.) 

Усіх запрошених та бажаючих торкнутися 

мистецтва плетіння з житнього стебла 

було чимало: це Оксана Білик та Леся Ма-

ртинюк - викладачі Володимир – Волин-

ського педагогічного коледжу ім. 

А.Ю.Кримського, викладач художньої 

школи цього ж міста Микита (Антонюк) 

Галина Яківна, соломкарі із м.Львів - Ма-

рія , Андрій Іванишини та викладач обра-

зотворчого мистецтва - Уляна Горошко, 

члени Волинського осередку майстрів 

народного мистецтва на 

чолі з головою спілки 

Володимиром Кусиком, 

викладачі Луцького учи-

лища культури і мис-

тецтв ім.І Стравінського, 

поетеса Ніна Горик, за-

служена артистка Украї-

ни Галина Кажан, Світлана Богдан – про-

фесор факультету філології Східноєвро-

пейського національного університету  ім. 

Лесі Українки та багато інших. 

Неофіційну урочисту частину розпочала 

начальник відділу освіти молоді та спорту 

Турійської районної адміністрації Матві-

юк Надія Михайлівна, яка була ініціато-

ром створення у школі музею солом’яного 

мистецтва. Ви-

пускниця нашої 

школи Галина 

Микита

(Антонюк) пода-

рувала картину, 

виконану її учня-

ми художньої 

школи «Мати і 

дитя» та солодкий хліб, прикрашений ка-

линою. Директор освітнього закладу Гон-

чарук Олександр Олександрович на пра-

вах господаря запросив усіх присутніх у 

шкільний парк, де на травичці пасся Соло-

м’яний бичок - казковий персонаж з укра-

їнської народної однойменної казки, і пле-

тений тин,розміщена  на калині   люля з 

маленьким дитям,  і  співана колискова у 

виконанні вчителя музичного мистецтва 

Бадири Алли та завідуючої СБК с.Купичів 

Федейко Мирослави. Усім присутнім вру-

чили буклети та пам’ятні календ арики з 

нагоди 10-ти річчя ство-

рення музею. На подвір’ї 

школи розмістили рекла-

мний банер та фото зону 

з логотипом «Житнє по-

ле», де усі бажаючі мали 

змогу зробити фото на 

згадку. 

Марія Кравчук у своїй промові дякувала 

усім, хто приклав працю і долучився до 

створення і відкриття оберегу  народного 

мистецтва. Пані Марія розповідала, як 

голова обласної державної адміністрації 

(нині покійний)Микола Романюк вислу-

хав її прохання і допоміг у виданні ката-

логу, організації творчої лабораторії 

«Солом’яний бичок» , створенні музею. 

Роботою по підготовленню приміщення 

для музею займався районний відділ осві-

ти на чолі з начальником Матвіюк Н.М., 

директором школи Гончаруком О.О., та 

заступником директора з 

НВР Кузьмиком В.С. 

Оформленням  музею та 

закупівлею меблів опіку-

вався районний відділ 

культури , який очолюва-

ла Романчук Н.О. Ну і 

звісно експонатами му-

зею були роботи самої Марії Кравчук та 

учасниками студії «Житечко». Першими 

учнями народної майстрині, які і в пода-

льшому займаються художнім плетінням з 

соломи, передаючи свій досвід учням є: 

Людмила Стукалова (тричі стипендіат 

Президента України), Інна Чонка (двічі 

стипендіат Президента України),Жебко 

Дарина, Ніна Гладу-

няк,Людмила Данилюк 

(стипендіат Президента Ук-

раїни),Ірина Булава, Юлія 

П’явка, Оксана Панасюк, 

Катерина Марчук, Волчук 

Вікторія (стипендіат Прези-

дента України 2018 року). 

На закінчення свого виступу 

народна майстриня оголосила тему цього-

річного пленеру: виготовлення  «Ляльки -

берегині» 

Плідно закипіла робота над створенням  

образу. Хтось із учасників вперше тримав 

у руках стебло житньої соломи, дехто вже 

отримав навики на попередніх пленерах, 

когось не дуже слухалися пальці  рук: та 

головне - у всіх було велике бажання 

створити свій неповторний шедевр ляльки 

– берегині. За допомогою гуртківців студії 

«Житечко», яку відвідують учні, почина-

ючи з першого класу шко-

ли, та знаних учениць 

Марії Кравчук, роботи 

були завершені.  Хоро-

шим настроєм та позитив-

ними емоціями закінчився 

день. 

Ми щиро дякуємо усім, 

хто допоміг у проведенні 

цього дійства, а саме: голові районної ра-

ди Черен О.М., начальнику відділу освіти 

молоді та спорту Турійської районної ад-

міністрації Матвіюк Н.М., сільському го-

лові Костю С.М. – за фінансову підтрим-

ку,  заступнику директора з ВР Бадирі 

А.М., директору школи Гончаруку О.О., 

завідувачу СБК с.Купичів Федейко М.М., 

керівнику музею Кравчук М.В.,  гуртків-

цям та учасникам студії «Житечко» – за 

організацію та проведення. 

 

 

 

 

 

 


