
Додаток №3.  

Приклади зауважень до новин ОТГ 

- Місячник з безпеки життєдіяльності у «Віночку» 

http://bashtanka.org.ua/misyachnik-z-bezpeki-zhittiediyalnosti-u.html 

14 листопада з метою розширення знань дітей про небезпеку  в побуті,  під час 

екскурсій, на транспорті тощо вихованці середніх і старших груп 

Баштанського дитсадка «Віночок» відвідали  пожежну частину. Дітей  радо 

зустрів начальник Баштанського районного сектору ГУ ДСНС України У 

Миколаївській області Павло Петрович Петров, а начальник караулу Максим 

Федорович Трифан  провів цікаву пізнавальну екскурсію. Діти ознайомилися із 

особливостями роботи працівників пожежної частини, мали змогу побачити 

знаряддя та обладнання, яке використовують рятувальники під час гасіння 

пожеж, надзвичайних стихійних ситуацій, аварій на дорогах та ознайомилися 

із тим, як мужні люди рятують людей, і навіть тварин, надають першу 

допомогу постраждалим. Малюки мали змогу побачити як тренуються 

пожежники, як тушать пожежі в багатоповерхових будинках, почули 

справжній звук сигналу. Діти і педагоги дякують за цікаву і змістовну 
екскурсію  начальнику та працівникам пожежної частини. 

Не варто: Писати повністю ім’я та по батькові чиновників  

Варто: додати коментарі дітей, вихователя 

- Перемога юних екологів БДЮТ http://bashtanka.org.ua/peremoga-

yunikh-ekologiv-

bdyut.html?fbclid=IwAR1lbGWhXWxtIE5wQP2N8nseuZeOnDcHuS1Nok

ulU1M89b69YnDncLugueI 

10 листопада екологічний агітаційний гурт «Блискавка» у складі: Софії 

Шевченко (телеведуча Софія Перепілка), Кирила Верби (Еколог), Артема 

Щокіна (Еколог, Водяний),  Лії Козаченко (Чайка, Верба, синьо-зелена 

Водоросль), Назара Дорошенка (Еколог), Валерії Сидорики (Верба, синьо-зелена 

Водоросль) взяли участь в обласному конкурсі екологічної просвіти у місті 

Миколаєві. 

Для участі у конкурсі вони разом з педагогами Людмилою Комаристою-Кошик, 

Оленою Кофан, Марією Шевченко, Володимиром Чоботарем, Андрієм 

Шубенком підготували виступ на тему «Екологія Баштанської центральної 

водойми», в якому у віршованій формі, через дійових осіб: Водяного, Чайку, 

Синьо-зелених Водоростей, Верб, телеведучої, розповіли про екологічні 

проблеми міста, які їх турбують, та про те, що вони роблять для захисту, 

очищення довкілля своєї малої Батьківщини – Баштанки. Найбільше уваги юні 

екологи приділили обговоренню питання забруднення води у великому гарному 

Центральному ставку, який розташований у самому центрі міста. Діти 

висловили свою стурбованість тим, що не можуть влітку там купатися, а 

неприємний запах води отруює повітря та донесли свою стурбованість цією 

http://bashtanka.org.ua/misyachnik-z-bezpeki-zhittiediyalnosti-u.html
http://bashtanka.org.ua/peremoga-yunikh-ekologiv-bdyut.html?fbclid=IwAR1lbGWhXWxtIE5wQP2N8nseuZeOnDcHuS1NokulU1M89b69YnDncLugueI
http://bashtanka.org.ua/peremoga-yunikh-ekologiv-bdyut.html?fbclid=IwAR1lbGWhXWxtIE5wQP2N8nseuZeOnDcHuS1NokulU1M89b69YnDncLugueI
http://bashtanka.org.ua/peremoga-yunikh-ekologiv-bdyut.html?fbclid=IwAR1lbGWhXWxtIE5wQP2N8nseuZeOnDcHuS1NokulU1M89b69YnDncLugueI
http://bashtanka.org.ua/peremoga-yunikh-ekologiv-bdyut.html?fbclid=IwAR1lbGWhXWxtIE5wQP2N8nseuZeOnDcHuS1NokulU1M89b69YnDncLugueI


проблемою до учасників конкурсу. Це був чудовий, театралізований, 

патріотичний виступ, який високо оцінило поважне журі конкурсу. Члени 

агітгурту «Блискавка», п’ятикласники – найменші учасниками конкурсу, 

змагалися з командами, які складалися з учнів 8-11 класів і гідно вибороли серед 

12 команд перемогу, зайнявши ІІІ місце. 

 
Не зрозуміло: що таке БДЮТ? 

Варто: уникати довгих речень, на цілий абзац, на кшталт: «Для участі у 

конкурсі вони разом з педагогами Людмилою Комаристою-Кошик, Оленою 

Кофан, Марією Шевченко, Володимиром Чоботарем, Андрієм Шубенком 

підготували виступ на тему «Екологія Баштанської центральної водойми», в 

якому у віршованій формі, через дійових осіб: Водяного, Чайку, Синьо-зелених 

Водоростей, Верб, телеведучої, розповіли про екологічні проблеми міста, які їх 

турбують, та про те, що вони роблять для захисту, очищення довкілля своєї 

малої Батьківщини – Баштанки.». Такі речення слід розбивати на прості, 

короткі. 

Бажано: додати, які кроки здійснює влада громади, аби вирішити конкретні 

екологічні проблеми, зокрема, забруденої води у ставку, про що йдеться в 

новині. 

Осінь – прекрасна пора для озеленення! http://bashtanka.org.ua/osin-prekrasna-

pora-dlya-

ozelenennya.html?fbclid=IwAR24LiOWdcNtSz53ht1j4Mb8AbcRjXiCaacDP7rNILy

N-pC7rC3vm_ieiM8 

 

Осінь – це прекрасна пора року, бо прикрашає землю золотом і багрянцем, 

вкриває барвистим килимом. Крім цього, осінь сприятлива пора для проведення 

озеленення територій. Новостворений Новоєгорівський територіальний орган 

теж вирішив провести озеленення території біля адмінбудівлі, де ще 

тривають ремонтні роботи. Баштанська міська рада для озеленення нашої 

території виділила 10 берізок, які працівники з центру зайнятості Марія Загул 

та Олена Андріашина разом з працівником з благоустрою Андрієм Чухаренком 
висадили їх біля адмінприміщення. 

Добре: що новина з Новоєгорівки  

Варто:  

- не починати новину з ліричного вступу, натомість структурувати 

початок за принципом «що-хто-де-коли»; ліричний елемент можна 

додати через цитату одного з героїв новини    

- зібрати інформацію від інших сіл, яким виділили саджанці для 

озеленення та додати, де і скільки висадили 
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