
Дорогі вчителі та вихователі!

Щиро вітаємо Вас із Днем працівника освіти! Бажаємо Вам життєвої на-
снаги, міцного здоров'я, кар'єрного росту, розуміння та поваги! Нехай Вам ко-
жен день освічує сонце, цвітуть запашними ароматами квіти і завжди-завжди
-завжди усміхається життя!

З нагоди Вашого свята даруємо Вам, дорогі вчителі та вихователі, спеціа-
льний випуск газети "Інтервал", в якому все про Вас і для Вас. Тут Ви є і ма-
ленькими, і дорослими. Тож, нехай цей номер буде для Вас пам'ятним і Ви 
ніколи не забудете цьогорічного свята 

Редакція газети "Інтервал"



Володимир  Іванович 
Вовкович, директор шко-
ли-інтернату.

- З 
якими 
думками 
ви йдете 
до школи 
та з неї?

- Перш 
за все, чи 
в школі  
тепло,  чи 
діти наго-
довані,  чи є вода, світло, чи 
всі живі і здорові,  чи все но-
рмально відбулося протягом
доби. А з роботи – з тими са-
мими думками: чи вже готова 
вечеря, чи є все необхідне 
для того, щоб діти нормально 
переночували. І так кожного 
дня.

- Які предмети Вам не 
подобалися в дитинстві в 
школі?

- Геометрія і креслення. У 
той час, коли я був учнем, 
вчили складно – треба було 
для креслення використову-
вати туш. Якщо десь зама-
жеш трошки, треба було пе-
реробляти. Це забирало ба-
гато часу.

Анастасія Бойко

Охайний 
директор

ЧИ РОБИЛИ ВИ ШПАРГАЛКИ?
Петро Іванович Ярмола, вчитель музики.
- Шпаргалки робив маленькими смужками. На них писав дріб-

ними літерами. Але як уже їх писав, то написане запам'ятовував.
Юлія Володимирівна Ферцович, вихователь. - Моєю най-

кращою шпаргалкою була моя голова.
Ірина Олексіївна Гнідець, вихователь. - Єдина спроба 

зробити шпаргалки провалилась через невміння ними скориста-
тися.

Галина Романівна Думич, вчитель християнської етики.
– В школі шпаргалок не робила, а навчилася ними користувати-
ся в інституті — ми їх називали “бомбочками”.

Галина Григорівна Клебан. – Писала шпаргалки на окре-
мих листочках і завчовувала.

ЩО ВИ РОБИЛИ, ЩОБ НЕ ЙТИ ДО ШКОЛИ?
Петро Іванович Ярмола, вчитель музики.
- Брав термометр, пхав його у чайник з гарячою водою і гово-

рив, що захворів.

ЯКІ ГУРТКИ ВИ ВІДВІДУВАЛИ В ШКОЛІ?
Петро Іванович Ярмола, вчитель музики. - Боротьбу, му-

зичний гурток по баяну і оркестр.
Стефа Степанівна Верещак, вчитель географії. – Матема-

тичний, літературний, гандбольний, лижний.
Віра Романівна Предзимірська, вихователь. – Танці, ма-

лювання і шкільний хор.
Наталія Дмитрівна Богач, вчитель біології. – Малювання, 

в’язання, танцювальний, стрільби.
Юлія Володимирівна Ферцович. - Літературний, театраль-

ний, танцювальний.
Степан Євгенович Маяк, вчитель фізкультури. – Спорти-

вний, співи.
Ірина Олексіївна Гнідець, вихователь. – Танцювальний.
Марія Степанівна Саламаха, вчитель світової літерату-

ри. – Танцювальний, гурток «Юний кореспондент» та спортив-
ний.

Оксана Михайлівна Петльована, вчитель історії. - Гурток 
«Умілі ручки» , адже любила робити щось своїми руками. Також 
відвідувала секцію баскетболу.

Катерина Іллівна Шпак, вчитель української мови та 
літератури. – Гуртків колись було мало: хоровий, декламація 
віршів. Дуже любила спорт: волейбол, теніс, стрибки в висоту.

Галина Василівна Білих, вихователь. – Малювання, танці, 
туристичний.

Галина Романівна Думич, вчитель біології. – Баскетбол.
Галина Сергіївна Мидель, вихователь. – Захоплення були 

різні, тому гуртків відвідувала багато: художній, шахи, баскетбо-
льну секцію, з англійської мови.

Наталія Радіонівна Рудкевич, педагог-організатор. –
Коли у середніх класах нам запропонували багато гуртків,  хоті-
лося бути у кожному. І першим був фізичний гурток (фізику ми 
тільки почали вивчати), а записалась я тільки тому, що дуже 



мені сподобалися прилади – електрофорна машина для демон-
страції електричного розряду. А ще я відвідувала ансамбль при 
клубі. Це були радянські часи і ми дуже багато пісень співали 
про Леніна. А після репетицій нам наш музичний керівник влаш-
товував танці під баян, о це було заохочення.  Ми мали також 
честь співати в обрядовому хорі на весіллях.

КУДИ ВИ ВТІКАЛИ З УРОКІВ?
Петро Іванович Ярмола, вчитель музики.— В полк, а іно-

ді - до парку.
Марія Степанівна Саламаха, вчитель світової літерату-

ри. - Коли втікали, то дружно весь клас, і не порушуючи жодних 
правил, а просто гуляли.

Катерина Іллівна Шпак, вчитель української мови та 
літератури. – З уроків майже не втікали. Пам’ятаю, у старших 
класах один раз усім класом прогуляли в парку. А була весна! У 
студентські роки з подругою втікали з пар у кіно. Правда, нас 
«засікли» і знизили оцінку на екзамені.

Галина Василівна Білих. – У 8 класі втекла на стадіон.
Наталія Радіонівна Рудкевич, педагог-організатор. –

Пам’ятаю, у 8 класі взимку біля школи була гірка і ми з однокла-
сниками на перервах на ній каталися, коли починався урок ми
навмисно запізнювалися на урок біології, тоді вчителька нас сва-
рила, ми стояли цілий урок біля дверей і не питала нас домашнє 
завдання.

КИМ МРІЯЛИ СТАТИ В ДИТИНСТВІ?
Петро Іванович Ярмола, вчитель музики. - Мріяв стати 

вчителем або лікарем.
Стефа Стефанівна Верещак, вчитель географії. – Космо-

навтом.
Віра Романівна Предзимірська, вихователь. – Лікарем-

терапевтом.
Наталія Дмитрівна Богач, вчитель біології. – Балериною.
Юлія Володимирівна Ферцович, вихователь. – Вчителем, 

бо у мене бабуся була вчителем і вона привила мені любов до 
навчання, до дітей, спілкування з людьми, ця професія мене ці-
кавила і я втілила її у життя.

Степан Євгенович Маяк, вчитель фізкультури. - Вчите-
лем фізкультури.

Марія Степанівна Саламаха, вчитель світової літерату-
ри. - Усе своє життя мріяла стати вчителем. Після закінчення 
педагогічного інституту, завідуючий райво пропонував іти на 
роботу на митницю. Якраз в цей час відкрилась Рава-Руська мит-
ниця, але я, не задумуючись, відповіла, що тільки в школу.

Оксана Михайлівна Петльована, вчитель історії. – Ліка-
рем. Дуже любила тварин і завжди хотіла їм допомагати.

Наталія Радіонівна Рудкевич, педагог-організатор. –
Хотіла стати вчителем, і мати такий важливий документ як клас-
ний журнал. Я в школі була старостою класу і мій класний керів-
ник в 10 класі доручив писати списки учнів у журналі (хоча це 
грубе порушення з боку вчителя), а для мене це була велика 
честь.

Ольга Іванівна Бучко, за-
ступник директора з навча-
льно-виховної роботи.

- Як Ви 
ставитесь 
до шпар-
галок? 

- 50 на 
50. З одно-
го боку 
шпаргалки 
написан і 
учнем вла-
сноруч допомагають засвоїти
вивчений матеріал. А з іншого 
боку  не у всіх ситуаціях можна 
ними скористатись.

- Мені відомо, що Ви на-
вчалися у спортивному кла-
сі. Які Ваші спортивні досяг-
нення були у школі?

- Я була спортсменка, мала 2 
розряд з стрільби з пневматич-
ної гвинтівки, значок ГТО І сту-
пеня, навчалася у класі лідерів і 
не тільки з спортивного боку, 
але й у навчанні. Усі вчителі 
любили наш клас і ставили нас  
у приклад.

- Мені відомо, що  Ви тан-
цюєте! 

- Так, танці це моє хобі. Я 
відвідувала танцювальний гур-
ток і танцювальні свої здібності 
вдосконалюю досі. Танцювала в 
інституті, займалась танцями в 
школі, вела гурток танців 
«Іскринка». А зараз допомагаю 
11-класникам опановувати аза-
ми вальсу.

Анастасія Бойко

Завуч, що танцює



Наталія Радіонівна Рудке-
вич, педагог-організатор.

- Назв а  коле кти ву 
«Мальви» Вам 
ні про що не 
говорить?

- Пригадую, 
назва появи-
лась зовсім спо-
нтанно, і потріб-
но було пред-
ставити наш 
танцювальний 
вчительський 
колектив на ювілеї Рава-Руської 
гімназії. Перед виходом на сцену 
завуч з навчальної роботи на-
звала нас так.

- Хто входив у цей колек-
тив?

- Ольга Іванівна Бучко, я, 
Наталія Владиславівна Черненко 
та Галина Іванівна Кіщак.

- Чому він розпався?
- Напевно, ми постаріли, на-

брали зайвої ваги, забракло ча-
су і деякі члени колективу піш-
ли в декрет.

Анастасія Бойко

Кілька слів про 
"Мальви"...

ХТО БУВ ВАШИМ КУМИРОМ?
Петро Іванович Ярмола, вчитель музики. - Герої філь-

мів з колишніх часів.
Стефа Стефанівна Верещак, вчитель географії. –

Спортсмени, співаки.
Віра Романівна Предзимірська, вихователь. – Сестра. 
Наталія Дмитрівна Богач, вчитель біології. – Алла Пу-

гачова.
Степан Євгенович Маяк, вчитель фізкультури. – Анд-

рій Шевченко.
Ірина Олексіївна Гнідець, вихователь. – Перша вчите-

лька.
Катерина Іллівна Шпак, вчитель української мови та 

літератури. – Вчителі української мови та літератури – Серкіз 
Я.І., Яремків Д.Й.

- ЯКІ ПАКОСТІ ВИ РОБИЛИ В ШКОЛІ?
Петро Іванович Ярмола, вчитель музики.
Виключав електропостачання у школі, любив постріляти, 

вимазував чорнилом що вдавалося і кого вдавалося, крісло 
підставляв комусь без ніжки, кнопки ставив на стілець.

Стефа Стефанівна Верещак, вчитель географії. – Зра-
нку з однокласниками приходили до біологічного кабінету,
там вдягали скелетів, вимикали світло і лякали тих, хто при-
ходив.

Марія Степанівна Саламаха, вчитель світової літера-
тури. - Підкладали кнопки, губили ключі від класу, щоб не 
було уроків, а також ховали крейду.

Катерина Іллівна Шпак, вчитель української мови та 
літератури. – Трохи пакостила, особливо у старших класах. 
Репліки пускала, могла розізлити вчителя. Правда, не кожно-
го. Якщо любила предмет, то була чемною на уроці.

Пам’ятаю, одного разу зірвала урок з української літерату-
ри: не здала твору після канікул, хоч його і написала. Але 
ніхто не приніс твору і я не хотіла стати «вискочкою». Цілий 
урок стояла за партою, а учитель випитував причину, чому я 
не принесла твору. А я мовчала як “партизанка”. І учитель 
записав у конспекті «Урок зірвано. Хто винен?» Аж через 20 
років на святі зустрічі з випускниками я розповіла учителю і 
усім, як було насправді.

Галина Григорівна Клебан, вчитель англійської мови.
– Жартували з друзів, але жарти були прості та веселі (міняли 
портфелі на кріслах, посилали не в той кабінет товаришів, де 
проходив урок).

Галина Сергіївна Мидель, вихователь. – Колись ми но-
сили форми і прив’язували хлопці дівчатам фартухи до крісел. 
А ми, в свою чергу, могли крісло вимазати крейдою або підк-
ласти кнопку.

Опитування провели
Анжела Тригубець, Ігор Гнідець, 

Володимир Горбовий, Михайло Левандовський, 
Микола Пашковський, Роман Мидель, 

Світлана Мазур, Анастасія Бойко, Оксана Коцур.



Оксана Михайлівна Ма-
лець, вихователь.

- Як Ви сприйняли той 
факт, що будете вихова-
телем у школі-інтернаті?

- Коли мені подзвонили 
31 серпня і сказали, що я 

йду саме 
с ю д и 
п р а цю -
вати, я 
була в 
ш о ц і . 
Н і к о л и 
не дума-

ла, що буду саме в цій шко-
лі. Зовсім по-іншому уявляла 
свою роботу, психологічно 
налаштувала себе на дорос-
лих дітей, а мені пощастило 
працювати з маленькими. 
Але попрацювавши цілий 
рік, я тільки задоволена, 
відчуваю себе щасливою і 
вважаю, що саме тут реалі-
зую себе вчителем.

Оксана Коцур

Приємний шок

Стефа Стефанівна Ве-
рещак, вчитель географії.

- Як Ви 
вирішили 
що хочете 
стати вчи-
телем ге-
ографії?

- Мені 
було все 
одно, вчи-
телем яко-
го предмету стати. Взагалі, я 
хотіла бути вчителем , але в 
школі більше любила мате-
матику, однак зрозуміла, що 
дітям вона є важка. Тому я 
вибрала такий предмет, який 
діти більше б любили і хоті-
ли б вчитися.

Анастасія Бойко 

Галина Ігорівна Лещи-
шин, соціальний педагог.

- Ви робили шпаргалки 
і де ви їх 
ховали?
- Шпаргал-
ки я люби-
ла робити, 
вміла їх 
х о в а т и . 
Списуван-
ня – це 
мистецтво, 

ним потрібно володіти. Я 

шпаргалки ховала в дуже 
простих речах: у високих 
чоботах , прозорий пакет.

- Чи прогулювали Ви 
уроки?

- Ні. Прогулювала тільки 
пари в університеті. За кож-
ну відсутність вираховували 
зі стипендії 50 копійок, тому 
я рахувала скільки пар мож-
на прогуляти.

Оксана Коцур

Підкаже, як списати! Враховуючи 
інтереси учнів




