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Наші діти  ●

(Семюель Батлер, англійський письменник)

“Життя — це соло на скрипці перед публікою,  
тільки грати вчишся під час виступу”

Фотоінформація ●

Маленька красуня — Софійка Ленько  
із села Шляхтинці Тернопільського району.

Ярослав 
БАЧИНСЬКИЙ.   
Фото автора. 

Випускниця Креме-
нецького медично-
го училища, корін-
на стегниківчанка  
Марія Королюк сто-
їть на варті життя і 
здоров’я односель-
чан уже двадцять 
восьму весну.

Чоловік пані Марії  
Борис Васильович – ни-
ні водій місцевого сіль-
госптовариства “Стег-
никівське”. Обоє наро-
дилися у Стегниківцях, 
у простих і робітних се-
лянських сім’ях, закін-
чили місцеву школу. 
Марія Степанівна ще з 
дитинства мріяла ліку-
вати і допомагати зем-
лякам, тому за першої ж 
нагоди подала документи 
про вступ до найближчо-
го  навчального закладу – в Кре-
менець. Вчилася добре, постійно 
отримувала стипендію. 

Перше місце роботи Марії  
Королюк фельдшерсько-
акушерський пункт с. Стегниківці. 
Теорія теорією, а практику дове-
лося пізнавати щодня й щогодини 
під час викликів до хворих, профі-
лактичних оглядів місцевого насе-
лення, вагітних жінок, породіль, 
новонароджених, і тих, хто пере-
буває на диспансерному обліку. 
Марія Степанівна разом з акушер-
кою ФАПу с. Стегниківці, випус-
кницею Чортківського медичного 
училища Марією Штанкевич нада-
ють першу невідкладну допомогу 
615 особам. Серед них трійко но-
вонароджених у цьому році – На-
стуся Бутрин, Василько Марит, 
Альшахер Ібрагім. На обліку є де-
сять хлопчиків і дівчаток, яким ще 
не виповнилося року, дошкільного 
віку – 46 стегниківчан, а тих, хто 
навчається у школі, – п’ятдесят 
двоє. 

Щирі друзі сільських вартових 
здоров’я – колектив ТОВ “Стегни-
ківське”, завжди готовий допомог-
ти морально і матеріально. 

Серед ветеранів-лікарів у  

Стегниківцях – молодша медична 
сестра, ветеран праці, багатодітна 
мати Ольга Василівна Барабаш. 

Марія Королюк практично не-
має вільного часу, адже тримає 
ще й домашню господарку. У свят-
кові дні до батьківської хати Коро-
люків з Вінницької області приїж-
джає син Тарас з дружиною  
Ганною і дітьми Надійкою та Іль-
ком. Тарас любить милуватися 
краєвидами рідних Стегниковець. 

З чоловіком Павлом у Марії 
Штанкевич два сини – Павло та 
Михайло. 

Ми запитали сільських медпра-
цівників про вподобання. Кажуть, 
люблять поезію Тараса Шевченка, 
Лесі Українки, Василя Симоненка, 
Івана Драча, Володимира Вихру-
ща. Марія Королюк розповіла, що 
особливо їй імпонує поезія Ліни 
Костенко, яка днями відзначила 
86-ий день народження. Із запис-
ника пані Марія процитувала улю-
блені слова, авторства Ліни Кос-
тенко: “Нам треба жити кожним 
днем, не ждать омріяної дати. Го-
ріть сьогоднішнім вогнем, бо потім 
може й не настати”. І це повсякчас 
успішно вдається простим і скром-
ним сільським медикам – двом 
Маріям із Стегниковець.

Сільська медицина ●

На варті здоров’я 
стегниківчан – дві Марії

Завідуюча ФАПом с. Стегниківці  
Марія Королюк.

Нещодавно стартували XXVI сільські спортивні ігри Тернопільського району. Першими  
відбулися змагання з шахів і шашок. У загальнокомандному заліку з шахів перемогу  

відсвяткувала команда Великобірківської селищної ради, колектив Великолуцької сільської 
ради став третім, команда Байковецької об’єднаної територіальної громади виборола  

“срібло”. В особистому заліку серед чоловіків друге місце в байківчанина, бронзового призера 
чемпіонату України з шахів Петра Запорожця (на фото в центрі), серед жінок третю сходинку 

посіла Ніна Осадца (ліворуч). У шашках не знайшлося рівних команді Великої Березовиці,  
другими стали Байківці, третіми — Шляхтинці. “Срібні” нагороди отримали байківчани  

Петро Козуб і Соломія Деревенська. До участі в змаганнях спортсменів готував куратор  
спортивного життя Байковецької об’єднаної територіальної громади  

Руслан Касарда (на фото праворуч). Станом на 24 березня Тернопільський  
район утримує лідерство в XXVI сільських спортивних іграх Тернопільщини.  

Книгозбірня ●

Лариса СТЕФАНИШИН, 
бібліотекар Шляхтинецької 

ЗОШ І-ІІ ст.  
імені О. Г. Барвінського.

 
7 березня цього року на базі 
Шляхтинецької ЗОШ І-ІІ ст. 
імені О. Г. Барвінського від-
булося засідання школи мо-
лодих бібліотекарів Терно-
пільського району на тему 
“Проведення огляду-конкурсу 
“Живи, книго!”. Адже робота 
з виховання в учнів бережли-
вого і шанобливого ставлен-
ня до книги проходить саме в 
шкільній бібліотеці.

Школа для кожної людини – це 
ті сходи, якими вона піднімається, 
наближаючись до знань, а шкіль-
ний бібліотекар уважний до дитя-
чих проблем, обізнаний із віковою 
психологією, закоханий у книги, 
може вибудувати справжній місток 

у царство пізнання, духовності і 
культури. Бібліотека – книжковий 
океан, а бібліотекар – стерновий 
учнівського вітрильника, поводир в 
освітніх мандрах.

Саме від бібліотеки, як 
інформаційно-культурного цен-
тру, від достатнього рівня її ін-
формування залежить якість 
навчально-виховного процесу і, 
врешті, — успіх учителя та учня. У 
бібліотеці відбувається інтеграція 
всіх видів і форм поширення 
знань, забезпечується єдність ін-
формації, освіти, виховання та 
дозвілля. За висловом Василя 
Сухомлинського, школу немож-
ливо уявити без бібліотеки, як 
народ без імені, без пам’яті, без 
історії; школа – це, перш за все, 
слово, книга і живі людські сто-
сунки.

Найактивніші учні Шляхтинець-
кої школи виступили перед гостя-
ми, розповіли про створення книги 

від найдавніших часів до наших 
днів, а також зіграли театралізова-
ну сценку “Пригоди книжки”. Таким 
чином учні показали, що шкільна 
бібліотека розвиває творчі здібнос-
ті, таланти, пізнавальні інтереси і 
сприяє успішному засвоєнню про-
грам із навчальних предметів.

Учасникам засідання (шкільним 
бібліотекарям НВК “Дичківська 
ЗОШ І-ІІ ст.-дошкільний навчаль-
ний заклад”, НВК “Домаморицька 
ЗОШ І-ІІ ст.-дошкільний навчаль-
ний заклад”, Байковецької та Миш-
ковицької загальноосвітніх шкіл ра-
йону) автор цих рядків презентува-
ла роботу Шляхтинецької шкільної 
бібліотеки.

Методист з бібліотечних фондів 
Тернопільського районного мето-
дичного кабінету Надія Михайлівна 
Савіцька надала методичні реко-
мендації щодо проведення конкур-
су “Живи, книго!” у школі. Прове-
дено обмін досвідом.

Бібліотека –  
книжковий океан

Учасники засідання школи молодих бібліотекарів “Проведення огляду-конкурсу 
 “Живи, книго!” у Шляхтинецькій ЗОШ І-ІІ ст. ім. О. Г. Барвінського, 17 березня 2016 року.


