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Незалежність – це 
відчуття власної 

самоповагиПерші враження 
від навчання

Подорож у казку

Хто до дітей іде щоденно
Й несе любов і  доброту
Та мислить творчо і  натхненно,
Той знає істину просту —
Одну на всіх, одну-єдину,
Що лише творчий індивід
У світі  цім ростить Людину
Й веде за руку в дивний світ.

Н. Красоткіна
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Н е з а л е ж н і с т ь  –  ц е  в і д ч у т т я 
в л а с н о ї  с а м о п о в а г и

української незалежності Івана Мазепу, творця 
першої української Конституції Пилипа Орлика.

Немає держави без народу. Якщо розсіється 
по чужих краях народ, українська нація, то і 
держави не стане. На вільне місце прийде хтось 
інший.

В основі української державності — століття 
боротьби наших предків, у якій сформувалася 
ідея самостійності, і сама душа українського 
народу, яка вперто зберігала свою самобутність. 
Процес зародження й розвитку виявився 
довготривалим, складним, а на деяких етапах 

й вельми суперечливим. Це великою мірою 
зумовлено надзвичайно непростою історичною 
долею українського народу, численними 

ОСОБЛИВА ДУМКА

Марчинська Олександра, 11-А клас
Живи, Україно, живи для краси, 
Для сили, для правди, для волі! 

Шуми, Україно, як рідні ліси, 
Як вітер в далекому полі. 

До своєї незалежності Україна йшла 
важким, довгим, жертовним шляхом і 
заплатила за неї високу ціну. Найкращі дочки і 
сини України мріяли про незалежність рідного 
краю, віддавали всі свої сили для досягнення 
цієї мети. Тарас Шевченко, Іван Франко, Ліна 
Костенко, Леся Українка – їх імена ввійшли до 
історії нашої культури як імена найзавзятіших 
борців за волю та незалежність.

Згадуючи сумні сторінки нашої історії, 
ми пам’ятаємо і те, що підносить наш народ 
до вершин цивілізації, визначає його заслуги 
перед людством. Адже на нашому славному 
історичному шляху були і могутня Київська 
держава Володимира Великого, Ярослава 
Мудрого, і перша християнська республіка в 
Європі – Запорізька Січ, і відчайдушний порив 
до свободи часів Івана Мазепи, і започаткування 
власної державності в Українській Народній 
Республіці.

Слід згадати найвидатніших з-поміж 
тих, чиї імена назавжди увійшли в історичну 
пам’ять, у душу народу українського: великого 
у звершеннях, у любові до землі Богдана 
Хмельницького, грізного вояка, оборонця 
козачих вольностей Івана Сірка, мудрого 
будівничого й політика, відданого ідеї 
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перешкодами на шляху становлення його 
етичної самосвідомості, жорстокими 
переслідуваннями тих, хто намагався підняти 
національне питання в умовах чужоземного 
поневолення.

Незалежністю ми завдячуємо не лише тим, 
хто свідомо присвятив своє життя цій ідеї, а й 
тим, хто працював для України: вирощував хліб, 
видобував вугілля, зводив житло, створював 
музику, народжував наукові ідеї. А найбільше 
завдячуємо тим українським матерям, які 
завжди знаходили сили виховувати своїх дітей 
у добрих традиціях, передавали їм людяність і 
рідне слово.

Недарма рабство вважають найважчим 
випробуванням на світі. Ще з витоків нашого 
життя кожна людина була вільна і незалежна, 
і лише такі люди змогли збудувати сильну і 
незалежну країну. Ними і виявилися українці. 
Саме українці одні з небагатьох зуміли зберегти 
незалежність з тих далеких часів і принести її в 
своєму серці в свою державу.

Самосвідомість кожної людини повинна 
стати джерелом її свободи. Виховання патріотів 
починається з дитинства , де в дитячому садочку 
– вихователі, в школах – вчителі, а вдома – батьки 
повинні розповідати про неоціненний внесок 
всіх наших предків і значення незалежності в 
нашому житті.

Мало знати від чого ми 
хочемо звільнитися , важливо 
розуміти для чого нам 
ця свобода. Відродження 
національної свідомості – 
складний і багатоступеневий процес 
втілення в життя національної ідеї 
створення дійсно соціально здорового 

суспільства. Зберегти незалежність, збудувати 
міцну державу – наш святий обов’язок перед 
попередниками, які були корінням, джерелом 
української державності, які залишили нам у 
спадок любов до Батьківщини як кращу рису 
народної душі, національного характеру.

Сьогодні кожному громадянинові нашої 
держави зрозуміло, що Україну чекає тернистий, 
важкий і довгий шлях.

Шлях України – це шлях побудови 
самостійної демократичної незалежної правової 
держави, а не держави тільки етнічної. У цьому 
– джерело нашої внутрішньої стабільності і 
міжнаціональної злагоди.

Розуміючи це, наші недруги постійно 
вели боротьбу проти всього, що стосувалося 
національного відродження.

Тому незалежність треба не лише вибороти, 
але й утримати та розумно реалізовувати. 
Незалежність укріплюється не скільки 
зовнішніми атрибутами, стільки внутрішнім 
самовідчуттям кожного носія цієї незалежності. 
Не лише вишиванкою, конкурсами народних 
пісні й танцю у напіврозвалених неопалених 
будинках культури, навіть не шкільними творами 

про мову калинову і пісню солов’їну – не 
тільки цим формується сильний 

народ і дійсно незалежна 
країна.

Незалежність – це 
відчуття власної самоповаги, 

можливість реалізувати свої 
здібності й плани і впевнені кроки у 
щасливе майбутнє!
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Перші враження від навчання
чомусь новому і кожного дня нагадують, що 
потрібно бути вдячним за все те, що маємо. 

Потроху звикаємо і до нових правил у 
старшій школі. Розуміємо, що вони необхідні для 
успішного навчання. Ми почали відповідальніше 
ставитися до підготовки домашніх завдань, до 
свого зовнішнього вигляду. Ми – досвідчені 
гімназисти – впевнено йдемо до своєї мети й 
обов’язково досягнемо її.

А ще хочеться подякувати нашому 
директорові Анатолію Єгоровичу Короткову 
за можливість навчатися у цій прекрасній 
гімназії , побажати творчої наснаги 
вчителям, вихователям і всім працівникам 
гімназії. Наш 10-А клас бажає гімназистам 
продуктивного року, гарних знань і оцінок, а 
одинадцятикласникам – відмінних результатів 
ЗНО, успішного зарахування до ВНЗ і, звичайно, 
побільше посмішок та приємних спогадів, адже 
це останній рік їхнього дитинства. Тож нехай він 
буде незабутнім!

Ось вже і розпочався новий навчальний 
рік. Літо промайнуло настільки швидко, що ми 
й не помітили. Кожен провів його так, як бажав. 
Ми успішно склали ДПА, а спогади про чудовий 
випускний назавжди залишаться у наших 
серцях. Ми відвідали Румунію і Польщу, брали 
участь у різноманітних фестивалях у складі 
ансамбля «Пролісок», здобували нові знання, 
знайомилися з новими людьми, прочитали 
безліч цікавої літератури і переглянули яскраві 
кінопрем’єри, які, безумовно, увійдуть до 
світової історії кіно. Як на мене, це літо можливо 
описати одним єдиним словом – «продуктивне». 
Ніхто не змарнував цього прекрасного часу, всі 
відпочили, набралися сил і «готові до бою».

Ще 31 серпня ми познайомилися з нашими 
новими однокласниками, тепер вони - частина 
класної родини. Усі новачки різні. Свіжий 
погляд, нові оригінальні ідеї, цікаві таланти – 
усе це з’явилося у нашому 10-А класі. Це люди, 
які надихають нас своїм бажанням навчатися 

Бебих Анастасія, 10-А клас
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Останнє літо дитинства

- до Первомайська. Не можу сказати, як так 
швидко промайнув місяць. Пам’ятаю, я відкрила 
завдання з англійської мови, щось там писала 
час від часу – а тут вже тридцять перше серпня!

З першого по восьме серпня шукала щастя 
в літній астрономічній школі МАН… Знайшла! 
Цей тиждень – кращі сім днів мого літа, мого 
року, мого життя! Такою пташкою щастя стала 
нова знайома із Закарпаття, з якою листуюся до 
сьогодні. Також я побачила Сатурн та Сонце в 
телескоп, обробляла фотографії небесних тіл, 
спілкувалася з цікавими людьми і спробувала 

себе в якості ментора. 
Одним словом – хочу ще!

Потім знову гостювала 
у дідуся і бабусі в 
Первомайську. Одним 
реченням: суцільна нудьга і 
смачні кекси з абрикосовим 
варенням (до речі, тепер 
я ненавиджу абрикосове 
варення).

Ось приблизно так 
промайнуло моє літо, 
спогади про яке – тепер 
не просто «сіль на рану», а 
справжні тортури!

Прощавай, Літо! 

Я не вірю, що це останнє літо дитинства! 
Просто відмовляюсь приймати це як факт! 
Адже в душі завжди буде літня атмосфера і 
теплий настрій.

А взагалі, літо прийшло… пройшло поруч 
і помахало мені ручкою! Так мило! Спочатку 
була літня практика і класна подорож, і Карпати. 
Я вже погано пам’ятаю деталі, але Говерлу, 
музей-писанку та гостинність пані Василини я 
не забуду. 

Опісля на мене чекала поїздка до Лозової, 
де минуло моє щасливе дитинство. Я їхала, 
як каже мама, «бандеролькою»: у Богданівці 
батьки посадили на потяг, дев’ять годин, і 
бабуся в Лозовій забрала. 
Там я зустрілася з єдиною 
на той час душевною 
подругою, спробувала суші 
і зустрілася з колишніми 
однокласниками. Вони так 
змінилися! Залишала я місто 
щастя порожняком: без 
друзів, настрою і смачної 
їжі (останнє особливо 
засмутило).

Потім після кількох днів 
домашнього відпочинку у 
«чужому», «ворожому» і 
«сірому» селі я попрямувала 
до міста, де народилася, 

Кондаурова Анастасія, 11-Б клас
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дізналися багато нового про створення 
однойменного фільму, долю акторів, 
гуцульські традиції), музею магії, музею 
народних інструментів Романа Кумлика (де 
наші хлопці спробували підкорити трембіту) 
– все це захоплювало, було незвичним і 
романтичним.

А найголовніше – ми підкорили Говерлу! 
Найвища вершина Карпат зустріла нас 
теплим сонячним промінням і, несподівано 
для нас, снігом! Де ще можна погратися у 

сніжки серед літа? Поверталися ми загорілі, 
виснажені, голодні, але дуже задоволені 
собою.

В останній день перебування у Карпатах 
ми потрапили на фестиваль джазової 
музики. Латинські танці, рок-концерт, 
виставка, присвячена фільму «Тіні забутих 

ГІМНАЗІЙНЕ ЖИТТЯ

Хочете – вірте, а хочете – ні, але потрапили 
ми цього літа у справжнісіньку казку. Сідаючи 
в потяг, ніхто і не думав, що попереду на 
нас чекає зачарований край величних гір, 
холодних стрімких річок, тінистих лісів…

Гостинно зустрів нас Львів – надзвичайно 
гарне місто. Цікаві екскурсії до відомих 
історичних місць запам’яталися надовго. 
Недарма Львову надано звання культурної 
столиці України, адже тут знаходиться 
найбільша кількість пам’яток архітектури 
нашої країни!

Та дійсно захопливими й незабутніми 
були дні, проведені у мальовничому й 
затишному куточку Карпат, селі Криворівня 
Верховинського району. Гостинні та добрі 
господарі садиби «У Зумера», відпочинок 
у лісі, купання у гірській річці, екскурсії до 
музеїв Івана Франка, Сергія Параджанова, 
хати-гражди, «Тіні забутих предків» (де ми 

П о д о р о ж  у  к а з к у
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цікавого, відчули подих предковічного лісу, 
спробували справжній гуцульський сир, 
карпатські гриби, побачили справжній ураган 
у Карпатах (що нас, насправді, дуже злякало), 
поспілкувалися з гуцулами, які розповіли нам 
про свої обряди й звичаї. А найголовніше – 
ми стали більш дружніми, побачили один 
одного в інших обставинах, почали більше 
довіряти один одному.

Ми вдячні за ці веселі та сповнені радості 
дні нашим керівникам! Сподіваємося, що така 
поїздка була не останньою!

ГІМНАЗІЙНЕ ЖИТТЯ

Корж Леся, Щирська Євгенія ,Ткаченко Юлія, 11-Г класпредків», гурт «HeartBeat Brass Band», живий 
Дарт Вейдер, танці страхіть у масках – це 
ще не весь феєрверк подій, які відбулися 
на фестивалі! Львівська опера «Ріголетто» 
італійською мовою з субтитрами вразила нас 

не менше. Ніколи в житті ми б не подумали, 
що можемо закохатися в оперу! Ми готові 
були назавжди залишитися у цьому місті. Але 
час невпинно йшов вперед…

Наша подорож була найяскравішим 
епізодом літніх канікул. Тут ми пізнали багато 
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відкриттю Тижня; 
• тематична радіогазета до проведення 

Тижня знань безпеки життєдіяльності учнів 
(відповідальна вихователь 11-В класу Дмитрієва 
В.В.);

• конкурс на кращий учнівський 
малюнок на тематику Тижня у 5-7 класах 
гімназії-інтернату (вчитель образотворчого 
мистецтва Ерніязов А.Д.);

• конкурс стіннівок на тематику Тижня в 
5-11 класах (вихователі 5-11 класів);

• виховні години, години спілкування, 
ігри, конкурси на тематику Тижня (вихователі 
5-11 класів);

• проведення диктантів на уроках 
української мови (вчителі Богданович Л.Б., 
Павленко В.В., Шепель В.О., Костенко О.С., 
Руденко Л.М., Школьна О.О.);

• зустріч із старшим інспектором з 
особливих доручень Управління превентивної 
діяльності ГУНП в Кіровоградській області 
підполковником міліції Волок Ольгою 
Миколаївною.

Тиждень безпеки пройшов продуктивно. 
Учні брали участь у різноманітних заходах, цим 
самим поглиблюючи свої знання з вивчення 
правил дорожнього руху.

Чимало турбот виникає у працівників 
Державтоінспекції з початком нового 
навчального року. Зазвичай, у перші дні вересня 
спостерігається сплеск дитячого травматизму, 
викликаний тим, що діти за літній період, 
перебуваючи на відпочинку, відвикають від 
інтенсивного дорожнього руху. З початку року 
на Кіровоградщині сталося 1025 ДТП і в них 
загинуло 48 осіб.

Як свідчить уперта статистика, 
найпоширенішими видами ДТП залишаються 
наїзди на пішоходів, наїзди на різного роду 
перешкоди та зіткнення транспортних засобів.

Тому закликаємо Вас бути обережними на 
дорозі та дотримуватися правил дорожнього 
руху.

На педагогічний колектив Кіровоградського 
облкомплексу покладається відповідальність за 
цілеспрямоване формування у дітей ціннісного 
ставлення до власного здоров’я, адекватних 
реакцій на різноманітні чинники ризику для 
життя. Вихователі приділяють особливу увагу 
навчанню дітей правилам дорожнього руху. 

Із 12 по 17 вересня 2016 року в облкомплексі 
був проведений Тиждень знань безпеки 
життєдіяльності «Коли вирушаєш у путь – 
завжди обережним будь!».

Різноманітною за змістом і формою 
профілактичною роботою з питань безпечного 
поводження на дорогах було охоплено 100% 
учнів навчального закладу. 

Відповідно до тематики Тижня в комплексі 
були проведені різноманітні заходи: 

• загальногімназійна лінійка, присвячена 

«Коли вирушаєш у путь – завжди  
обережним будь!»

РедколегіяУПГ


