
Сьогоднi в номерi:

4 стор.

Останній
дзвоник

8 стор.

Так поверта-
ють надію

IНФОРМАЦIЙНИЙ ВIСНИК

2011
червень

№10 (122)

Газета Кіровоградського обласного загальноосвітнього навчально-виховного комплексу
гуманітарно-естетичного профілю (гімназія-інтернат-школа мистецтв)

http://portal.prolisok.org

2 стор.

Батько і 
мати...



ЧЕРВЕНЬ 20112
ГІМНАЗІЙНЕ ЖИТТЯ

Родина − це не просто люди, які прожива-
ють під одним дахом. Це − тісна єдність рідних 
людей, які представляють різні покоління − від 
найменшого члена сім’ї до сивочолих дідусів, 
прабабусь. Це та тиха гавань, де кожного з нас 
зрозуміють, де нас найбільше люблять.

У світі немає нічого найдорожчого для 
людини, ніж сім’я, саме тому традицією стало-
родинне свято «Батько і мати − два серця га-
рячих». Воно надзвичайно зворушливе, адже 
зіткане з добра і щирості, ніжності і любові. В 
ньому беруть участь мами і тата, братики і се-
стрички. А там, де поряд такі рідні люди, завжди 
весело, сонячно і затишно. 

Початок свята був зворушливим і прони-
кливим. Глядачі достойно оцінили виконання 
вокальним ансамблем 10−В та 11−В класів пісні 
А. Горчинського на вірші М.Луків «Приїжджайте 
частіше додому», яку підготували Н.А.Подгорна 
та В.В.Юрчак. 

Торкнув найтонщі струни душі виступ гос-
тей − студентів мистецького факультету КДПУ 
імені Володимира Винниченка − скрипаля Пав-
ла Шерстюка та піаніста Філіпа Довганя.

Цього року в святі взяли участь 14 родин. 
Кожна з них − своєрідний яскравий промінець 
творчої педагогіки. Ці промінці об’єдналися в 
одну яскраву зорю і стали родиною однодум-
ців. 

Я щаслива від того, що мала можливість 
поспілкуватися і побути разом з такими чудо-
вими, мудрими і водночас простими людьми. 
Цього дня вони залишили свої домівки, роботу, 
всі свої справи і приїхали з різних куточків об-
ласті до нас.   

Розпочали виступ родин двійнята − брат і 
сестра Макаренки − Каріна та Роман. Разом із 
Євгенією Володимирівною Цапенко їм довелося 
майже місяць наполегливо працювати. Під час 
виступу хвилюванню не було меж, але їх вальс 
був достойним і прекрасним. 

Сестри Сушко, Альона та наша випускниця 
Олександра, а також Аня Гавриленко та її мама 
Ольга Миколаївна теж сподобалися всім при-
сутнім у залі.

Злагоджена родина 8 класу на чолі з 
педагогом-хореографом Оленою Анатоліївною 
Шупер старанно готувалися до свята і їх хорео-
графічна композиція «Україно, ти моя земля!» 
нікого не залишила байдужим.

Батько і мати -
два серця гарячих
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Поліна Сайко та Рома Лубенець разом зі 
своїми мамами Наталією Олександрівною та 
Тетяною Леонідівною, як і годиться творчим 
особистостям, пов’язаним із чарівним світом 
музики, показали високий художній рівень ви-
конання.

Незабутнє враження залишили Ігор Борисо-
вич Чумаченко та донька Катерина, Віра Іванів-
на Андрущенко та донька Надія, які в своїй щи-
рості, правдивості, чуттєвості, відвертості були 
неперевершені.

Найтепліших слів заслуговує виступ Вален-
тини Вікторівни Дубінецької та сина Артема. На 
репетиціях було витрачено багато сил, терпін-
ня, витримки, аби досягти досконалості у вико-
нанні уривку з п’єси В.Шекспіра «Гамлет».

Упевнена: виступ Світлани Миколаївни Со-
коловської та її «малятка» Олександра, а також 
надзвичайно артистичних «баби Параски» і 
«баби Палажки» − сестер Катерини та Ганни Ко-
лєвих надовго залишиться в пам’яті глядача.

Під гучні оплески та вигуки «Браво!» за-
лишали сцену родина Мілентій: тато Юрій Ва-
сильович, мама Наталія Володимирівна та їх 
донька Ліза, а також Вадим Жоржович Мурова-
ний із донькою Катериною. Їх енергетику пере-
йняв увесь зал. Це було чудово!

І цього разу Костянтин Миколайович Су-
щенко не зрадив своїм традиціям: хореогра-
фічна композиція «Рідня моя» за участю 10-А 
та 6-го класів була достойною фінальною крап-
кою.

Наш технічний центр, як завжди, був пер-
шим помічником артистів. Провідний фахівець 
Віктор Мироненко та фахівець Денис Денисов 
витратили немало часу й уміння, аби екран на 
цьому святі повністю відповідав своєму призна-
ченню. На фоні пісні Назарія Яремчука «Батько 
і мати − два серця гарячих» присутні в залі з 
великим задоволенням вдивлялися в знайомі і 
рідні обличчя. Це був відеокліп родин облкомп-
лексу. Ми тішимося від того, що з кожним ро-
ком їх стає все більше і більше.

Після фінальної композиції директор об-
лкомплексу, народний артист України, профе-
сор Анатолій Єгорович Коротков висловив те-
плі слова вдячності на адресу всіх учасників і 
родин, які взяли участь у святі, а також побажав 
усій нашій великій родині подальших успіхів, 
процвітання, взаєморозуміння і злагоди.

Н.Брояковська
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Шкільні роки…
Незабутні, прекрас-

ні… Вони залишають-
ся в пам’яті кожної лю-

дини на все життя − від 
першої сходинки до вер-

шини знань.
За традицією Свято 

останнього дзвоника про-
ходило на вул. Леніна, 7 − 

прилеглій території нашого 
закладу.

Звучить урочистий марш. 
Під українськими вишитими руш-

никами, що символізують рівну 
щасливу дорогу, виходять із при-

міщення рідної гімназії випускники. 
Саме для них звучали найтепліші 

слова вітань і побажань від начальни-
ка управління освіти і науки ОДА Ельзи 

Володимирівни Лещенко, директора об-
лкомплексу Анатолія Єгоровича Корот-

кова, протоієрея Кафедрального собору 
отця Євгенія Назаренка, який ще й окропив 

святою водою та благословив на щасливу 
життєву дорогу всіх учнів, учителів, батьків, 

гостей.
Анатолій Єгорович та Олександр Наумович 

на щастя обсипали житом та пшеницею випус-



ЧЕРВЕНЬ 2011 5
ГІМНАЗІЙНЕ ЖИТТЯ

д
зво

ник

кників, які вислови-
ли слова вдячності 
всім працівникам 
гімназії за те, що на-
полегливою працею, 
силою своєї думки, зна-
ннями, теплом душі тво-
рили «майбутнє» країни.

Як завжди, напутніми 
словами та неперевершени-
ми концертними номерами 
одинадцятикласників віта-
ли учні школи мистецтв, 6-го 
класу, 10-ті класи та гостя свята 
− студентка факультету філо-
логії та журналістики КДПУ імені 
Володимира Винниченка Наталія 
Шевченко відомою піснею «Черем-
шина».

І ось настала така хвилююча мить…
Із рук майбутньої першокласниці лунає 
останній дзвоник, малиновий передзвін 
якого проводжає 11 класи у самостійну 
життєву дорогу. 

Головне, щоб була впевненість у за-
втрашньому дні, міцне здоров’я, наполег-
ливість і мирне небо над головою, яке, як 
завжди, на святі прикрасили голуби та яскраві 
різнокольорові кульки. Шепель В.О.
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Свято
Водохрещі

ГІМНАЗІЙНЕ ЖИТТЯ
Шепель В.О.

Оди-
надцять зо-

ряних літ непо-
мітно промайнуло для 

наших випускників. Позаду 
недоспані ночі над підручниками, 

хвилювання…
Суботнього вечора Кіровоградська 

обласна філармонія переливалася 
барвами квітів, святкового вбрання, 
добрих і щирих посмішок. Гімназійна 
родина зібралася на традиційне свято 
− Випускний вечір. Адже закін-
чення школи − знаменна й 
пам’ятна подія в жит-
ті випускників, 
їхніх бать-
к і в , 

учи-
телів.

Золоті та 
срібні медалі, атес-

тати про повну серед-
ню освіту − своєрідні путівки в 

життя − вручили директор облкомп-
лексу, народний артист України, про-
фесор Анатолій Єгорович Коротков 
та заступник директора з навчально-
виховної роботи, заслужений учитель 
України Олександр Наумович Яким-
чук.

Із теплими словами при-
вітання до своїх вихо-
ванців зверталися 
виховател і , 

     
 Берег

     
     

   м
ого

    д
итинств

а, прощавай…
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педагоги-
хореографи.

У свою чергу, 
випускники та їхні бать-

ки висловили вдячність усьо-
му колективу гімназії.

Концертні номери подарували учні 
школи мистецтв, 5 класу облкомплек-
су, студент мистецького факультету 
КДПУ імені Володимира Винниченка 
Сергій Шевченко та солістка Кірово-
градської обласної філармонії, наша 
постійна гостя Тетяна Яковен-
ко.

Насамкінець свя-
та випускники 
плили у 

про-
щ а л ь -

ному вальсі, 
в якому поринули у 

спогади, мрії, сподівання, 
відчули радість, смуток та світлу 

печаль. А потім світанкова зоря по-
кликала їх у незвідані далі, різнобарв’я 
життя, для праці та радості.

Хвилюючим був цей день не лише 
у випускників. Не менш хвилювалися і 
їхні батьки, вчителі. Відчували, як ша-
лено б’ється серце, а то зовсім десь 
зникав його стукіт, бо у вирій 
життя полетять їх пташе-
нята…
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Так хто ж такий 
«Герой»?

Найочікуваніша подія у 

житті Малої академії наук

У Кіровоградській філармонії відбувся бла-
годійний концерт хореографічного ансамблю 
“Пролісок” «Поверни надію». Головною метою 
виступу була підтримка хлопця, якого у 2008 
році спіткало страшне нещастя. 

Тихого весняного вечора  В’ячеслав Задвор-
ній разом з другом повертався з дискотеки в 
сусідньому селі. Вони прийшли до автобусної 
зупинки. Незнайомий чоловік, авто якого за-
стрягло в багнюці після дощу, попросив юнаків 
про допомогу. Ті з радістю погодилися, але за-
пізнилися на автобус, тож водій запропонував 
наздогнати транспорт. Авто помчало, набираю-
чи велику швидкість, і злетіло з дороги… 

Водій і друг В’ячеслава загинули, а сам 
“щасливчик долі” залишився на межі між жит-
тям і смертю. Юнак довго перебував у комі, а 
потім більше двох років разом із мамою та се-
строю боровся за право жити: вчився говорити, 
ходити, дихати… Було декілька операцій, які під-
няли хлопця на ноги. Але  потрібно ще близько 
19 складних та дорогих операції, в тому числі і 

за кордоном. Зібрати потрібні кошти самотужки 
сім’я не могла, тому мама звернулася за допо-
могою до небайдужих людей. А хто шукає, той 
завжди знаходить. Про горе сім’ї дізнався депу-
тат обласної ради, заслужений артист України, 
професор, керівник хореографічного ансамб-

лю “Пролісок” А.Є.Коротков і не зміг залиши-
тися осторонь. Саме за його ініціативи в залі 
обласної філармонії було організовано благо-
дійний концерт ансамблю «Пролісок».

 По закінченні дійства Анатолій Єгорович 
запросив на сцену В’ячеслава та його маму, а 
ще головних очільників області − губернато-
ра  С.М.Ларіна, мера міста О.Д.Саінсуса, голову 
обласної ради М.М. Ковальчука, які передали 
сертифікат на грошову допомогу в розмірі де-
сяти тисяч гривень. Кошти, зібрані від концерту 
(шістнадцять тисяч гривень), та квіти Анатолій 
Єгорович вручив мамі. В’ячеслав зі сльозами 
на очах подякував усім присутнім за підтрим-
ку і пообіцяв, що буде боротися за право на 
повноцінне життя і обов’язково переможе. Як 
добре, що головна мета концерту − повернути 
В’ячеславу надію на одужання − виконана. Коли 
маєш надію, то неможливе стає можливим. 

Вдячність усім, хто не залишився байду-
жим!

Колєва Катерина, 10-Б клас
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20-та річниці незалежності України − це з 
одного боку, для багатовікової історії україн-
ського народу досить короткий термін, з іншого 
- етап, який довів зрілість української нації в її 
самостійному державному поступі після довго-
тривалих десятиліть бездержавного минулого.

Історія державотворення на землях сучасної 
України має багатовікову традицію. Державні 
утворення з’явились тут задовго до виникнення 
слов’янських племен. Першим таким утворен-
ням вважається об’єднання кіммерійських пле-
мен, яке займало величезну 
територію від Дністра до Дону, 
частину північного Криму, Та-
манський і Керченський 
півострови. Це був перший 
народ із тих, що мешкали 
на терені України і чиє 
власне ім’я дійшло до нас.

Початки власне українського держа-
вотворення відносять до часів Київської 
Русі. Ця держава виникла у другій поло-
вині ІХ століття і в період свого розкві-
ту була найбільшою і наймогутнішою в Східній 
Європі.   

Русь − могутня, багата держава з високою 
культурою на величезних просторах від Карпат 
до Дінця. Це була одна з найбільших країн Єв-
ропи, яка навіть за часів роздробленості була 
сильним блоком земель-князівств. Ця держава 
захистила східнослов’янське населення від зни-
щення і забезпечила розвиток економіки і куль-
тури, хоча постійно перебувала під загрозою 
агресії з боку Азії. Користуючись досягненнями 

УКРАЇНА:
ШЛЯХОМ НЕЗАЛЕЖНОСТІ

Абрамова Інна, 11-В клас

східних і західних держав, сприйнявши значною 
мірою візантійську культуру, Русь не стала її 
політичним придатком, а йшла своїм шляхом, 
творила власні матеріальні та духовні цінності.

Після 1920 року українці отримали нехай і 
формальну, але все ж таки державність у ви-
гляді Української Соціалістичної Радянської Рес-
публіки (УСРР, з 1936 року УРСР). За радянських 
часів відбулось об’єднання в межах однієї дер-
жави абсолютної більшості українських етніч-
них земель.

Серпень 1991 року став ключовим пунктом 
в історії розпаду СРСР і здобуття Україною не-
залежності. Саме 24 серпня 1991 р. відбулася 
позачергова сесія Верховної Ради України. Най-
важливішим її результатом стало прийняття 
Акту проголошення незалежності України.

1 грудня 1991 року відбувся референ-
дум, на якому громадяни України мали 

відповісти, чи підтверджують вони Акт 
проголошення незалежності 

України.  
Результат був пере-

конливим. 84,18% грома-
дян, занесених до списків 

голосування, взяли в ньому 
участь. 90,32% із них підтвер-

дили Акт проголошення незалеж-
ності. В усіх без винятку областях і 
в Кримській автономній республіці 

позитивну відповідь на запитання ре-
ферендуму дали більшість громадян, що при-
йшли 1 грудня на дільниці. Поява нової неза-
лежної держави стала незаперечним фактом.

Ми - майбутнє України. Тож своїми зна-
ннями, працею ми маємо підносити її культуру, 
своїми досягненнями славити її. Будьмо гідни-
ми своїх предків, любімо рідну землю так, як 
заповідав великий Тарас, бережімо волю і неза-
лежність України, поважаймо свій народ і його 
мелодійну мову. Шануймо себе і свою гідність 
- і шановані будемо іншими.
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Дитячі
спогади…

Час спливає дуже швидко. Неначе тільки 
вчора Наталія Володимирівна забрала нас з порогу 
„Проліска” до затишного кабінету. А зараз ми майже 
восьмикласники. У вересні ми боялися всього: нових 
предметів та вчителів, зрізів знань та екзаменів. 
Нам здавалося, що хімія, біологія, фізика, алгебра 
та геометрія будуть неймовірно складними. Але 
Марина Юріївна, Валентина Єфремівна та Юрій 
Володимирович відкрили нам двері у світ цікавих 
наукових відкриттів. Цей навчальний рік мав також і 
труднощі. У квітні Міністерство науки і освіти України 
оголосило, що всі учні 5 – 8 класів мають написати 
підсумкові контрольні роботи. Але ми встигли добре 
підготуватися і успішно написали роботи з української 
та англійської мов, історії України, математики. Цього 
року ми ще більше здружилися, стосунки потеплішали 
і я поглянула на багатьох однокласників іншими 
очима. У цьому велика заслуга нашого улюбленого 
класного керівника, адже вона змогла зробити наш 
клас одним цілим. А ще саме Наталія Володимирівна 
започаткувала „психологічну швидку допомогу”. 
Уроки психології допомогли нам краще пізнати себе і 
свій внутрішній світ. Мені дуже сподобались всі тести, 
поради і дискусії!

Зараз же у нас єдине бажання − добре відпочити, 
разом із однокласниками побувати на екскурсіях. 
Я впевнена, що наступний рік принесе радість, 
натхнення й успіх усім! А поки − веселих канікул!

              Учениця 7 класу Валента Юлія
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Літо! Яка очікувана пора серед людей, 
а особливо молоді! Дзвенить радість. Б’ють 
джерельця, співають пташечки, розквітають 
квіти і ти опиняєшся ніби в обіймах ароматів, 
звуків, почуттів. Саме цієї пори хочеться ко-
хати, проводити вечори разом із друзями, 
сім’єю, співати пісні, танцювати, занурювати-
ся у вир подій і не думати ні про що важли-
ве.

Оскільки саме влітку завершується нав-
чання у школах, необхідно думати про кон-
трольні роботи, зрізи, екзамени, оцінки. Але 
ж як це зробити, коли надворі така погода, 
а настрій зовсім не для навчання. І ми, учні 
9 класу, намагаємося зануритися у роботу, 
адже нам необхідно здати успішно випускні 
екзамени і вступити до 10 класу гімназії – 
інтернату-школи мистецтв. 

Та час біжить невпинно, робота кипить, і 
кожного ранку, прокидаючись, розумієш, що 
вже закінчується 9 клас, не встигнеш отямити-
ся, як пролетить іще один рік нашого життя. 

Але у вирі життя не забудьте, що найго-
ловніше - бути людиною і завжди пам’ятати, 
хто допоміг тобі стати собою...

Літній настрій...

Ось і закінчився 
сьомий клас
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Літній настрій...

Немає людини, яка була б, як острів, сама 
по собі; кожна людина — грудка землі, часточка 

суходолу; зі зникненням кожної людини зменшуюсь і 
я, бо я єдиний з усім людством; тому ніколи не питай, 

по кому подзвін — він по тобі.
Ернест Гемінґвей

Вихідців із України знаходимо нині всюди: 
в урядах і парламентах провідних держав світу, 
науці, бізнесі, мистецтві, культурі та спорті. 
Вивчення всесвіту, генетика, супутникові 
технології зв'язку, комп'ютерні технології, 
Інтернет, авіація та космонавтика, економіка, 
оборонні проекти - всюди працюють лідери, 
народжені в Україні, або їхні нащадки.

Про участь українців у формуванні та 
розбудові Московського царства, а пізніше 
Російської імперії, яку проголосив 1721 року 
Петро І, СРСР і нинішньої РФ, очевидно, 
докладно говорити немає сенсу, бо та розповідь 
фактично не має кінця. Достатньо ознайомитися 
з біографіями членів російських урядів, 
Державної Думи чи розгорнути енциклопедичні 
видання, присвячені визначним росіянам. Лише 
декілька сучасних прикладів: депутат Держдуми, 
кандидат на посаду президента РФ, видатний 
економіст львів'янин Григорій Явлінський, 
міністр закордонних справ РФ киянин Євгеній 
Примаков, міністр оборони РФ луганчанин Ігор 
Сергеєв,  начальник генерального штабу ЗС РФ 
трускавчанин Юрій Балуєвський....

Відкривають російський список видатних 
українців наступні імена: канцлер Російської 
імперії князь Олександр Безбородько, 
народжений у Глухові, що на Чернігівщині; 
Віктор Кочубей - глава кабінету міністрів (1827 
р.); Микола Бунте - реформатор Росії доби 
Олександра III...

Серед сучасних американських урядовців і 
конгресменів знаходимо нащадків українських 
емігрантів до Америки: Павлину Добрянську 
(заступника державного секретаря США), 
Девіда Боніора, Йосипа Лібермана, Варта 
Ступака, Арлена Спектора, Марка Сінгела (віце-
губернатора Пенсільванії), Петра Терпелюка 
(посла США в Люксембурзі), Богдана Футея 
(суддю Верховного суду США).

Членом британського парламенту, 
радником прем'єр-міністра Маргарет Тетчер 
тривалий час працював Стефан Терлецький з 
Івано-Франківщини.

(Далі буде…)

Вихідці з
України
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Довкілля – природне багатство, без 
якого неможливий розвиток і задово-
лення потреб людини, створення ком-
фортних умов для існування. Але кож-
на людина повинна пам’ятати, що вона 
у будь-який час може перетворитись з 
творця на вбивцю всього живого. Для 
збереження природи люди повинні ко-
ристуватися екологічними правилами:

Вирощувати кімнатні рослини. 	
Вони здатні протягом 24 годин погли-
нути до 87% забруднень із повітря. 

Заощаджувати енергію! 	
Не лінуватися здавати макула-	

туру: у сухих звалищах папір не роз-

Корисні 
екологічні 
поради

Гончар Анастасія, 8клас

кладається десятиліттями, спалений 
же папір – черговий внесок у негативні 
зміни клімату, розвиток парникового 
ефекту. Вторинна переробка 1т паперу 
зберігає близько 30000л води і 2,5 м³ 
простору на звалищах.

Необхідно берегти воду! 	
Не використовувати аерозольні 	

балончики, які є причиною утворення 
нових озонових дір, що в свою чергу 
призводить до прискорення глобаль-
ного потепління.

Тож, будьмо уважними до природи, 
збережімо її для себе та своїх нащад-
ків!


