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ВСТУП
Динамічні зміни в житті суспільства зумовлюють тенденцію розвитку
освітянської галузі. Завдання освіти – створити умови для самореалізації
людини в особистісному й соціальному аспектах, а в стратегічному плані –
забезпечити реалізацію принципу «навчання
соціальної

і

професійної

упродовж

життя» як базису

мобільності

Знання є перевірений практикою результат пізнання дійсності,

людини.
правильне

відображення її в мисленні людини. Знання є основою для різнобічного
розвитку особистості, вони повинні мати розвивальний, культуротворчий
характер, сприяти вихованню відповідальної особистості, яка здатна до
самоосвіти й саморозвитку, вміє використовувати набуті знання і вміння для
творчого розв’язання проблем, критично мислити, опрацьовувати різноманітну
інформацію. Такі знання дає нам школа.
Актуальність теми. Як і людина, кожна школа має свою біографію, вона
народжується і зростає. І в тій біографії в різному часовому вимірі
переплітаються десятки людських доль; його локальні історичні факти і події
невід’ємно пов’язуються з історією краю, країни. Пізнавати цю живу
конкретику, знати її – духовна потреба і святий обов’язок тих поколінь, які
виходять на передову лінію, маючи в пам’яті тисячоліття людських борінь, горя
і радощів. Як з’ясувалось, залишилась досить невелика кількість відомостей
про еволюцію Берестовецької школи, багато імен, фактів забуто, витерто з
пам’яті, загублено. Тому я вирішила дослідити історію становлення та розвитку
освіти в селі Берестовець. Я чудово розумію, що далеко не все з біографії рідної
школи знаю, що потрібні зусилля багатьох дослідників протягом тривалого
періоду, щоб її історичний образ окреслився чіткіше, об’єктивніше. Знайдена
мною інформація – це лише коротенькі штрихи окремих елементів роботи
Берестовецького загально-освітнього навчального закладу, але в якійсь мірі
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вони допоможуть уявити, як і в яких умовах здійснювався процес розвитку моєї
школи.
Мета роботи. Метою моєї роботи

було прослідкувати етап створення та

розвитку освіти в селі Берестовець, а також узагальнити та систематизувати
зібраний матеріал.
Предмет дослідження: історія становлення та розвитку освіти в селі
Берестовець.
Об’єкт дослідження: Берестовецька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів.
Стан розробки проблеми. Література, яка б розкривала цю тему, відсутня.
Єдиною книгою, що підштовхнула мене на дослідження, є «Село – моя любов,
моя печаль» Ростислава Ягнича. Науково – дослідницька робота написана зі
спогадів тих, хто так чи інакше був причетний до нашого навчального закладу:
вчителів, техпрацівників, учнів.
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РОЗДІЛ І
ОСВІТЯНСЬКЕ ЖИТТЯ КОСТОПІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ
1.1

Від часів становлення
Як

свідчать

документальні

дані,

історія

розвитку

освіти

в

Костопільському районі бере початок наприкінці ХІХ століття. В самому місті
Костополі в 1898 році відкрили церковно – парафіяльну школу. За кошти
населення і частково казни було зведене шкільне приміщення. З 1902 року
діяло двокласне народне училище. Тут працювало 2 вчителі. 1909 року
церковно – парафіяльну школу переведено в село Омеляни. У селі Підлужному
у 1875 році відкрито однокласне училище. В ньому 1884 року навчалося 95
дітей, переважно заможної верхівки села. В 1900 році однокласне училище
реорганізоване у двокласне. Церковні документи родовід школи в Деражному
розпочинають з фундушевого училища, заснованого Т. Подгородецьким. Ті
здобутки в царині української освіти, які дивували свого часу чужоземних
мандрівників, за роки кріпацтва було втрачено. На початку ХІХ століття край
був оповитий мороком неуцтва. Людина, яка ледве вміла писати й читати, вже
могла готуватися до посади священника. Селянство ж було геть неписьменним.
За Польщі школи при Деражненській парафії не було. У селі Мала
Любаша школа була при церкві, а вчителював місцевий священник.
Високописьменною людиною вважався той, хто закінчив два класи церковно –
приходської школи. З 1917 року в селі організовано 2 класи початкової школи з
13 учнями. Заняття проходили у невеличкій хатинці, яка стояла біля церкви.
Пізніше, у 1924 році, силами учнів «церковну» школу відремонтували. Тут
навчалися діти лише заможних людей. Оскільки школа не була забезпечена
матеріально – технічною базою, то у 1927 році польський уряд заборонив у ній
навчання.
У 30 –х роках ХХ століття життя населення було дуже скрутним.
Соціальний

гніт доповнювався

політичним

безправям

і

національним

гнобленням. Селянам заборонялося збиратися для обговорення своїх справ.
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Українську мову і звичаї переслідували. В селах Костопільського району
існували початкові школи, але викладання в них велося польською мовою. У
Костопільському повіті 40% населення не знало грамоти, а по селах такий
показник становив 90 і більше відсотків.
Наприкінці 1939 року у системі освіти відбуваються істотні зміни.
Відкриваються середні або неповні середні школи з українською мовою
навчання. Вживаються заходи для ліквідації неписьменних. Зявляються клуби,
бібліотеки.

При

будинках

культури

працювали

гуртки

художньої

самодіяльності. Культпрацівники, агітатори читали селянам книжки, газети,
вивчали з ними Конституцію.
У роки війни навчання було перерване, тому, що більшість сіл
Костопільського району були спалені фашистами. Відбудовчі процеси в галузі
освіти розпочинаються з 1944 року, коли наш край був визволений від
фашистів. Відкриваються початкові школи. Всіх дітей шкільного віку
намагаються охопити навчанням. Ремонтуються приміщення, завозиться
паливо. Працюють гуртки ліквідації неписьменності. Подальше навчання
здійснювалось у семирічках, а потім восьмирічних школах.
1.2. На шляху поступу вперед
На шляху розвитку суспільства ХХІ століття незаперечним є те, що
цілком слушно його називають «суспільством знань», бо освіта, як сфера, що
оприлюднює знання, насамперед забезпечує індивідуальний розвиток людини,
рівний доступ до якісної освіти, і значну роль у цьому відіграє учительство.
Тому

діяльність загальноосвітніх навчальних закладів району спрямована

сьогодні на оновлення змісту навчально – виховного процесу, реалізацію
нормативно - правової освітньої бази, виконання цільових районних програм.
На сьогодні оптимізовано структуру мережі загальноосвітніх шкіл
району. На даний час функціонує

38

розширення

дня.

груп

продовженого

навчальних закладів. Проведено
Здійснюється

інформатизація
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загальноосвітніх навчальних закладів. Всі ЗНЗ

забезпечені навчально-

компютерними комплектами відповідно до діючих вимог.
Значна увага приділяється проблемі здоров’я учнів. Діє широкий арсенал
різноманітих програм, проектів. У системі заходів, спрямованих на поліпшення
здоров’я, неабияку роль відіграє фізкультура і спорт. Стовідсотково у
початкових класах введено 3 години фізичної культури. Понад 30 % дітей
задіяно у спортивних секціях. Своєрідне оздоровлення проходять діти у
пришкільних таборах. У нас в районі ось уже 8 рік діє Програма національного
виховання учнівської молоді Костопільщини на 2008 -2020 роки, схвалена
розпорядженням голови райдержадміністрації, затверджена сесією районної
ради.
Багато зроблено в питаннях розвитку учнівського самоврядування,
зокрема діє районна рада старшокласників «Ровесник».
Чимало роботи проводиться з попередження негативних явищ серед
неповнолітніх. Стали традиційними у районі місячники правових знань,
зустрічі

з

працівниками

правоохоронних

органів,

диспути,

уроки

толерантності. Ці факти свідчать про позитивні зміни, що відбуваються в
освітянському житті району. Проте необхідно багато зробити на шляху поступу
вперед. Все, звичайно, залежить від кожного з нас. Тож слід діяти, не
перекладаючи свою відповідальність на плечі інших, не зважаючи на
обставини, а долаючи перешкоди власною працею, творчістю і наполегливістю.
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РОЗДІЛ ІІ
РОЗВИТОК ОСВІТИ В СЕЛІ БЕРЕСТОВЕЦЬ
2.1 Найдавніші історичні відомості про село Берестовець
Дата заснування села Берестовець припадає на 1100р., а писемна згадка
про село 1580 рік. Звичайно, між датою заснування села та писемною згадкою
про нього може бути навіть значний часовий відтінок. Думаємо, що не
випадково людська пам'ять зберегла назви, від яких віє старовиною. Про це
свідчать, зокрема, урочище Замок, що знаходиться за декілька кілометрів на
захід від центру села. В Берестовці існував панський палац. Збереглися до
наших днів залишки земляного валу. Очевидно, поселення існувало й тоді, коли
волинські землі належали литовським і польським магнатам (14-15 століття).
Володарями Берестовця в часи середньовіччя були Степанські та Острозькі
князі. Великі українські феодали були власниками казкових багатств, яким
заздрив і польський король.
Наприкінці 19 століття село належало нащадкам феодалів – поміщиків
Знамеровським. На початку 20 століття ним володіли Рогалінські (667 десятин
землі) і Мадейські (1131 десятина). Як бачимо, величезні земельні простори
належали багатіям. Нелегко жилося берестовчанам за часів царського
самодержавства.
Улітку 1914 року вибухнула Перша світова війна. Її відлуння докотилося
до Берестовця. Незабаром село потрапило в прифронтову смугу. Чоловіків
призовного віку мобілізували на фронт. Назрівала політична і економічна криза
в Російській імперії. Революційні події 1917 року встановили радянську владу.
За Ризьким договором 1921 року Рівненщина (а від так і Берестовець) відійшла
до відновленої польської держави – Речі Посполитої. Вона запровадила
жорстокий

окупаційний

національним. [3; 34]

режим.

Соціальне

гноблення

доповнювалося
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Першого вересня 1939 року розпочалася Друга світова війна. Саме тоді
гітлерівська Німеччина розпочала воєнні дії проти Польщі. Її уряд мобілізував
на боротьбу з німецькими нападниками також чоловіків – українців призовного
віку. Пішли в польську армію і кілька берестовчан. У вересні 1939 року на
західноукраїнські землі вступили радянські війська. У Берестовці відновилася
більшовицька влада. Відразу був створений тимчасовий орган народної влади –
селянський комітет.
До

війни

в

Берестовці на його околицях

жили люди різних

національностей.
2.2. Берестовецька школа від народження до сьогодення
Найпершу школу у селі Берестовець відкрили у простій селянській хаті на
місці теперішньої оселі Миколи Дмитрика.(Додаток 1).
Вчителем працював Іван Столярчук. Потім школа була в хатах Федора
Петрини, Марії Квітневської, де вчителювали Бронек Малаховський, Сашек.
Приміщення сучасної школи (її найстарішого одноповерхового корпусу)
почали будувати в 1912 році як будинок поліційної дільниці. У Першу світову
війну німці використовували приміщення як госпіталь. 1924 року тут відкрили
початкову школу, в якій були два кабінети, коридор і прибудова для
проживання вчительки-полячки пані Ганни. В цій школі навчались чотири
класи у дві зміни. Вивчали арифметику, українську і польську мови, релігію,
історію, природознавство і географію. Два рази на тиждень із сусіднього села
Головина приїжджав священик викладати Закон Божий. Діти писали в зошитах:
перший клас олівцем, а інші ручкою з пером - чорнилом. Завідуючою школи
була Олена Василівна Янишевська.(Додаток 2). Ось як про неї згадує колишня
учениця Федора Ярмольчук: «У тяжких умовах польської окупації Олена
Василівна віддавала сили і старання, щоб нас, бідних селянських дітей, вивести
в люди. Вчила не тільки читати і писати, рахувати, а всьому тому, що потрібно
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людині: дівчаток - варити, шити, обробляти город, одягатися, вмінню вести
себе між людьми. В свій робочий час вона, звичайно, не встигала б це зробити,
тому збирала нас всіх вечорами в школі і, що тільки могла, вкладала в наші
голови і душі. Та хіба тільки нас дітей! Всі старші, всі люди в селі зверталися
до Олени Василівни за порадою. Чи то хто захворіє, чи то так яке горе
станеться, вона всім допоможе. Завжди нам читала твори Т.Г.Шевченка і як
Шевченко, сама вона теж любила і жаліла бідних і нещасних. Вчителька за свій
рахунок посилала бідних здібних дітей далі вчитися. У мене слів не вистачає
висловитися, яка це благородна і дорога людина. Як я її вдячна.». У 1927 році в
школі навчалося 10 учнів. Олена Василівна працювала у Берестовці до 1936
року.[6; 77]
А ось як про школу згадує Таргоній Текля, 1921 року народження: «У
1929 році вступила до першого класу. Навчання було польською мовою.
Замість портфеля мала полотняну торбу, у якій носила зошити, книжки та хліб з
салом. У школі було 4 кімнати: 2 кабінети, учительська та зал, де співали та
танцювали. Заняття починалося молитвою. Учні змалечку привчалися до
чистоти та порядку.
У 1936-му вона стала семирічною, і частину класів розмістили по
сільських хатах. З 1939 по 1941 рік - у хаті Мотрони Трохимівни Самородюк.
(Додаток 3). Учениця тих часів Таргоній Фаїна Максимівна, 1931 року
народження розповідає, що у 1938 році вступила до 1 класу. У школі вивчали
письмо, арифметику, читання. Кожен учень мав зошити й книжки. У 1940 році
до нас була направлена з Полтавської області вчителькою Ганна Григорівна
Очкалас. У 1942 році школа була спалена фашистами і до закінчення війни
навчання не проводилось. (Додаток 4). Щоправда, спробу відновити навчання
після спалення ініціювали повстанці в хаті Євдокима Мосейчука на хуторі під
селом Головин. Вчителем був Яким Максимчук (Якимець), йому допомагав
місцевий священик. Але через часті набіги німців батьки не погоджувались
відпускати дітей, і через місяць існування школа була закрита. [6; 80]
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Першого післявоєнного року в село за направленням приїхали два вчителі
- Валентина Ковальчук та Ірина Слупчинська. Їм довелось вирішувати всі
організаційні питання та формувати з дітей класи. Під школу виділили хати
Наума Тарасюка та Онисії Москалик, яких бую вивезено до Сибіру. Ірина
Слупчинська навчала підготовчу групу, а Валентина Ковальчук - перший та
другий класи. Це був справжній вчитель-патріот, що любила все українське, як
– от: мову, одяг, побут та звичаї і все українство. Цього навчала і дітей. Сама
була взірцем совісті та порядності, за що й заарештували і відправили до
Сибіру на лісоповал.
Завідуючим початкової школи у 1946 – 1949 роках був Цецевич Іван
Аврамович. З часом, із збільшенням кількості учнів, навчання проводили по
хутірських хатах Филимона Вдовиченка та Івана Гальвика. Це була початкова
школа, перший випуск відбувся в 1949 році, її закінчили 14 учнів. Серед них
Мельник Василь Петрович. У 1949 – 1950 роках школою завідувала Ємель
Лілія. У 1950 році завідуючою Берестовецької початкової школи була
призначена Арачевська (Дроздова) Марія Семенівна, яка працювала в нашій
школі до 1973 року і пішла на заслужений відпочинок. (Додаток 5). Подальше
навчання тривало у семирічці сусіднього села Головин. У 1957 році
розпочались роботи по відбудові школи, а вже у березні 1958-го вона гостинно
відчинила двері школярам. Школа стала восьмирічною. Це була визначна подія
для берестовчан. На відкритті був присутній завідуючий Костопільським
райвно Чмир Іван Наумович, ветерани Великої Вітчизняної війни і майже всі
жителі села. У 1959 році директором школи був призначений Грузан Федір
Федотович, який керував закладом два роки. (Додаток 6).
У 1961 році збудували другий корпус. У той час тут працювали Василь
Мельник, Надія Левчук, Катерина Гальвик, Галина Ходаківська, Катерина
Ходаківська, Микола Снітко, Людмила Мельник, Галина Гаврилечко.
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В 1950 – 1970 роках життя вчителів було наповнено різними подіями:
ходили в колгосп жати серпами пшеницю й жито, в лісництві збирали жолуді,
садили деревами, допомагали колгоспу шукати колорадських жуків, разом із
уповноваженими із району ходили по хатах, проводячи підписку на державну
позику, проводили агітаційну роботу серед колгоспників на полях, читали
газети, знайомили із життям країни, виступали у художній самодіяльності і
кіньми їздили у місто Костопіль на огляди, ставили театральні вистави.
Директором 8 серпня 1962 року був призначений Василь Петрович Мельник випускник цієї ж школи, який у 1961 році закінчив Рівненський педінститут.
Під його керівництвом 1971 року збудовано майстерню, у якій проводилися
заняття з деревообробки і слюсарної справи. А 1974-го розпочато добудову
другого поверху. У вересні 1975 року школа стала середньою.
У

школі

діє

група

продовженого

дня.

Вчительський

колектив

поповнюється новими вчителями: Довжук Василь Миколайович, Довжук Надія
Ананіївна, Слободюк (Дусєва) Оксана Семенівна, Новак (Озарчук) Софія
Олександрівна, Махомед Віктор Йосипович, Шворобей (Ковальська) Лариса
Іванівна, Артюх Михайло Степанович, Ковальчук Зоя Вікторівна, Давидюк
(Мельничук) Тамара Василівна, Ковальчук (Ільчук) Надія Титівна, Борищук
(Аріненко) Лариса Іванівна, Гречко Володимир Васильович та Лідія Савівна,
Колковець (Новак) Галина Феодосіївна, Печереєва (Кривчук) Валентина
Лук’янівна, Говенко Іван Володимирович, Мамелюк Валентина Мефодіївна,
Спасовський Михайло Іванович, Ільчук Михайло Йосипович, Дедюліна Тетяна
Михайлівна, Боришкевич (Никончук) Галина Павлівна.
У 1977 році посаду директора школи займає Колковець (Новак) Галина
Феодосіївна. 15 серпня цього року у школу приїхало подружжя вчителів
Горошко Микола Тихонович та Жанна Володимирівна. У 1978 році призначено
піонервожатою Колошву (Таргоній – Коваль) Раїсу Петрівну. Школа придбала
трактор, і учні, окрім загальної освіти, навчалися спеціальності тракториста. У
1979 році відкрито спортзал. (Додаток 7).
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У ці роки директорами школи були Новак Микола Сергійович (1979р),
Оліфір Євгенія Володимирівна (1984р), Горошко Микола Тихонович (1985р),
Ковальський Володимир Григорович (1998р). Відкрито актовий зал та
краєзнавчу світлицю. У школі діяли: учнівський хор, вокальний ансамбль
“Первоцвіт”, танцювальний гурток (керівник - Горошко Жанна Володимирівна); спортивні секції для учнів та вчителів керівник - Новак

Любомира

Іванівна. У 2000 році учні їздили до Франції у місто Мюлуз.(Додаток 8).
Сучасне нашої школи — це цілий шкільний океан, в якому зустрінеш і
підводні рифи буденної праці, і бурхливі течії творчості, і могутню високу
хвилю натхнення. У шкільному океані вирує життя. Це не тиха гавань, тут
панують допитливі дитячі очі та щирі посмішки. І скерувати у цьому океані ой
як нелегко. Та на капітанському містку вмілий керманич, який сміливо обминає
підводні рифи, чутливо вловлює вітер змін в освіті, надихає всіх мешканців
корабля, яким керує, долати зустрічний вітер, шторми і штилі. Їй під силу
створити єдине ціле, одну команду, екіпаж з дітей, вчителів, батьків. Берегиня,
натхненник усіх, хто живе в школі. Сучасна ділова жінка. Має твердий
характер. Вимоглива до себе і підлеглих. Мужня і чарівна одночасно директор
нашої школи Таргоній – Коваль Р.П.
З 2005 року під вмілим керівництвом Раїси Петрівни Таргоній-Коваль
відремонтовано дахи майстерні та надвірних будівель, замінено огорожу, яка
тепер має привабливий вигляд. У жовтні 2006-го року школу газифіковано.
Станом на січень 2016 року в школі навчається 98 учнів, з них 93 - у
Берестовці, 5 -у філії села Глажева. Навчально – виховний процес забезпечують
26 педагоги: вища категорія – 8 (34 %), звання “Вчитель-методист” – 4 (17 %),
звання “Старший вчитель” – 3 (13 %), І категорія – 8 (40 %), ІІ категорія – 3
(12%), спеціаліст – 2 ( %), бакалавр – 2(4%). У школі працюють: гурток
«Юних туристів-краєзнавців» - 20 учнів (керівник Гузь М.М.). Діє
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неоплачуваних гуртків – 75 учнів, учнівська рада “Лідер” – голова Луга
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Христина. До послуг учнів: їдальня, бібліотека, актова зала, комп’ютерний
клас, спортивний комплекс, виховний центр «Джерела духовності».
Школа гордиться своїми випускниками. Багато з них вчителі, економісти,
гірничотехнічні
гравіювальники

майстри,
по

інженери,

музиканти,

лікарі,

художники-

художньому розпису на камені. Заступники директора з

НВР: Мосійчук Тетяна Петрівна, Луга Оксана Леонідівна.
2.3. Бібліотека – осередок освіти і культури
З давніх-давен бібліотека – берегиня національної історії та культури.
Зберегти

і примножити історію краю, народу і родоводу, відродити

найдорожче – забуте слово, прислів’я чи мелодію материнської пісні, бабусину
колядку чи щедрівку, зберегти звичаї, традиції, обряди та історичні нариси про
край – є пріоритетним у роботі бібліотеки. Адже це дає можливість краще
пізнати себе, свій народ, свою землю; формує уміння свято берегти і передавати
з покоління в покоління все те, що створили наші предки. Недаремно кажуть,
що хто не знає свого минулого, той вартий свого майбутнього.
Берестовецька бібліотека була створена у 1955 році, розміщена у
пристосованому приміщенні і обслуговувала 60 читачів. Фонд бібліотеки на
той час налічував 150 примірників книг. Коли у 1958 році у селі побудували
клуб, бібліотеку перенесли у відведену кімнату, де бібліотекарем працювала
Чухлова Марія Георгіївна з педагогічною освітою.
У 1968 році бібліотеку прийняла спеціаліст з вищою бібліотечною
освітою Дячук Євгенія Вікторівна.
З висоти сьогодення саме цей період вважають найбільш задовільним.
Серед форм і методів пропаганди книг переважали ленінські суспільнополітичні читання, місячники пропаганди галузевої літератури, вечори-зустрічі.
Основні

групи

читачів:

учні

середньої

щколи,

студенти,

Берестовецького спецкар’єру, працівники колгоспу «Маяк».

працівники
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Проте час диктує нові завдання, нові методи діяльності, нові форми
обслуговування населення. І на основі розпорядження голови Костопільської
райдержадміністрації від 24 грудня 1997 року за №504-р «Про реформування
системи бібліотечного обслуговування населення Костопільського району»
15 березня 1998 року створена і функціонує централізована система публічношкільних бібліотек.
Першим

етапом

реорганізації

бібліотечної

мережі

стали:

пере-

інвентаризації шкільних фондів і злиття з фондом сільських бібліотек. З
освітянських бібліотек прийшов реальний читач, а культура дала фонди і
спеціалістів, що вміло поєднують нові форми роботи.
Після реорганізації 1998 року шляхом об’єднання шкільної і сільської
книгозбірень була створена публічно – шкільна бібліотека с. Берестовець.
Книжковий фонд розміщений у двох приміщеннях: шкільному та клубному.
Користувачів обслуговує два працівники – Кривчук Валентина Лук’янівна
(школа) та Омельчук Галина Ничипорівна (клубне приміщення). Об’єднання
бібліотек дало можливість скоординувати передплату та збільшити кількість
надходжень до книгозбірні.
З 2004 року і до сьогоднішнього дня бібліотеку очолює Омельчук Ірина
Василівна – спеціаліст з вищою бібліотечною освітою. Ірина Василівна втілила
в життя свою мрію: перетворила приміщення у затишний куточок. Звідки не
хочеться йти ні дитині, ні

дорослому. Чудові композиції по озелененню,

стенди, тематичні полички та книжкові виставки перетворили читальну на
казкову залу. Уважна до дитячих проблем, обізнана з віковою психологією,
закохана у книгу, творча і невтомна. Читачам бібліотеки вона пропонує цікаві
масово – виховні заходи, до їх послуг інформаційний банк даних, де зібрана
інформація на різноманітніші теми. Співпраця у культурно – дозвілевому
комплексі дозволяє більш повно реалізувати можливості бібліотеки щодо
задоволення духовних, моральних та інтелектуальних потреб населення.
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Сьогодні фонд бібліотеки налічує більше 17 тисяч примірників, із них 6
тис. – дитячий фонд. Фонд підручників становить 3 тисячі примірників.
Книгозбірня

заявляє

про

себе,

як

соціально

необхідна

установа по

забезпеченню інформаційних потреб користувачів.
Мудрість віків спокій і тиша, наштовхують на переосмислення зібраних
тут знань, допомагають зосередитися на найважливіших етапах історії, дають
можливість знайти відповідь на найрізноманітніші питання сьогодення.
Час диктує все нові потреби, вимагає від бібліотекаря держати руку на
пульсі новітніх досягнень і духовних запитів читачів. Довести книгу не лише
до рук, але й до розуму – ось завдання справжнього фахівця. Здавалося б ніякі
негаразди в житті суспільства не можуть применшити ролі книги. І саме
бібліотекар є мудрим порадником і другом, який відкриває перед своїми
читачами

найсокровенніші

сторінки,

завдяки

спілкуванню

з

якими

відроджується духовне здоров’я нації та її інтелект, і вільна незалежна держава
впевнено рухається вперед, щоб по праву стати в ряд найрозвинутіших держав
світу.
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ВИСНОВКИ
Освітянська галузь, здолавши чимало перешкод, усе – таки вийшла на
широку дорогу, піднялася ще на кілька сходинок європейського рівня. Освіта є
засобом

відтворення

і

нарощування

інтелектуального,

духовного

потенціального народу, виховання громадянина-патріота, дієвим чинником
модернізації суспільства, зміцнення авторитету держави на міжнародній арені.
Зберігаючи

кращі

здобутки

вітчизняної

педагогіки,

українська

освіта

продовжує набувати нових рис. Розвиток її, як, власне, її суспільства в цілому,
не позбавлений суперечностей і труднощів, але головною при цьому є
тенденція до динамізму й осучаснення.
Будуються нові школи, відремонтовано та зміцнено матеріальну базу
діючих навчальних закладів. Зусиллями органів влади, стараннями вчителів,
батьків школа воістину стає домівкою для дітей, де вони не лише навчаються, а
й живуть повноцінним життям.
Тернистий шлях пройшла Берестовецька школа. Як би важко не було,
вона вистояла, утвердилась, сформувавши свої традиції. І досі продовжує сіяти
серед дітей добірне зерно, а врожай не забариться.
Берестовецька бібліотека також пройшла важкий шлях від становлення до
сьогодення. Не зважаючи ні на які обставини, вона завжди була осередком
інформації, організації дозвілля та рівня культури в селі в комплексі з іншими
установами та організаціями.
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