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Пролетіло літо, і знову покли-
кав перший дзвоник до світлих 

класів учнів облкомплексу.
Свято Першого дзвоника!
Всі гімназисти у піднесеному на-

строї вишикувались біля приміщення  
облкомплексу. Що їх чекає у новому 
навчальному році? Яку цікаву інформа-
цію вони отримають в Країні знань?

Вперше на лінійці присутні най-
молодші гімназисти - п’ятикласники. 
Як маленькі пташенята цвірінчать на 
подвір’ї - діляться між собою вражен-
нями про літній відпочинок та плана-
ми на майбутнє. Також вперше присут-
ні на лінійці  діти обласних 10-х класів. 
Нові враження, нові друзі з якими по-
знайомились під час тестувань, першо-
го  дня і першої ночі в гуртожитку. А 
попереду цікаве життя, що пролетить 
за два роки, як за одну хвилину. Весело 
і водночас сумно в останнє для учнів 
11-х класів пролунав перший дзвоник.

Відбулося чудове свято, прикрасою 
якого стали художні номери студентки 
мистецького факультету педагогічного 
університету Тетяни Яковенко, учени-
ці 10-го класу Ольги Білухи, вокально-
го ансамблю 11-го класу, під керівни-
цтвом Наталії Підгорної, хореографіч-
ні постановки у виконанні учнів 7-го 
та 9-го класів облкомплексу під керів-
ництвом Олени Шупер та Костянтина 
Сущенко.

Директор облкомплексу, заслуже-
ний артист України, професор Ана-
толій Єгорович Коротков з гордістю 
повідомив, що наш навчальний заклад 
визнаний найкращим в області за ре-
зультатами зовнішнього незалежного 
оцінювання, що 92 випускника 11-х 
класів у стовідсотковому складі всту-
пили до вищих навчальних закладів 
України, серед яких: Національний 
університет імені Тараса Шевченка, 
Національний лінгвістичний універ-

Тарнопольська Т.В., 
педагог-організатор 

облкомплексу
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ситет, Національний університет бу-
дівництва і архітектури, Національний 
авіаційний університет, Національний 
технічний університет, Національний 
університет культури і мистецтв. Кіро-
воградський державний педагогічний 
університет імені В.Винниченка по-
повнить лави вчительської родини 35 
вчителями фізики і математики, іно-
земних мов, хореографічного, музич-
ного та образотворчого мистецтва. 

Свято! А що за свято без гостей?
Перший заступник голови Кіро-

воградської обласної державної адмі-
ністрації Світлана Дмитрівна Негода 
у своєму виступі зачитала привітан-
ня від Президента України Віктора 
Ющенка, Прем’єр-міністра України 
Юлії Тимошенко та вручила від облас-
ної державної адміністрації подарунки 
облкомплексу та наймолодшим гімна-
зистам - п’ятикласникам.

Із початком навчального року ді-

тей, батьків та вчителів привітали го-
лова постійної комісії обласної ради з 
питань освіти, культури, науки, спор-
ту, молодіжної політики у справах 
сім’ї, туризму Віктор Володимиро-
вич Громовий та протоієрей Спасо-
Преображенського собору отець Євге-
ній, який благословив усіх присутніх 
на, добрі справи та міцні знання, на 
здоров’я і довгії літа.

Випускники минулого року Тарасо-
ва Іванна та Твердохліб Сергій з гор-
дістю розповідали про свої досягнен-
ня, про плани на майбутнє, дякуючи 
всім працівникам гімназії.

Ось і пролунав Перший дзвоник! 
Фото на згадку стало фінальною крап-
кою на цьому чудовому святі.

Хай щастить вам, любі гімназисти, 
у новому навчальному році! 
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«Служіння громаді повинно
бути метою нашого життя»

О.М.Пашутін

Однією з найочікуваніших подій святку-
вання 255-ї річниці з дня заснування на-

шого міста стане відкриття пам’ятника почесному 
громадянину  Єлисаветграда  Олександру  Микола-
йовичу  Пашутіну, який перебував на посаді місь-
кого голови протягом 27 років – з 1878 по 1905 рр.

З 1787 по 1878 рр. відбулося 28 виборів міських 
голів, і нікому з них не вдавалося залишитись на 
цій посаді більше 12 років. Звичайно ж, унікаль-
ність О.М.Пашутіна як міського голови визнача-
ється не тривалістю його перебування на посаді - 
саме в період його управління  наше місто досягло 
найбільшого розквіту. О.М.Пашутін усіляко нама-
гався покращити стан міста як з практичної, так і 
з естетичної точки зору. Активно проводилися 
роботи по озелененню міста. Жителям Єлисавет-
града рекомендувалося садити дерева на вулицях 
вздовж тротуарів. Деякі з вулиць, такі як Велика 
Перспективна, Двірцева та ін. обсадили молодими 
акаціями та тополями.  Перед фасадом приміщен-
ня міської управи знаходився невеликий міський 
бульвар, засаджений в основному “південною кра-
сунею” – білою акацією – це місце для вечірніх гу-
лянь. Клумби бульвару майоріли  різноманітними 
барвами посаджених там квітів. Міський бульвар 
служив місцем літніх гулянь для єлисаветградської 
публіки. На міському бульварі в одному з павіль-
йонів, спеціально для того пристосованих, влітку 
розміщувалися Єлисаветградські Громадські Збо-
ри (клуб), а в іншому павільйоні – буфет для публі-
ки, де щоденно проходили гуляння, чотири рази 
на тиждень і на святах грав військовий оркестр. З 
будівництвом міського водопроводу тут було вста-
новлено фонтан, проводилося щоденне поливан-
ня квітників. З 1 травня 1897 р. в саду відкрили для 
публіки буфети. 

Сам будинок міської управи був прикрашений 
вежею-каланчею з годинником. У ньому ж розта-
шували і пожежне управління. Дума була двопо-
верхова і, до речі, ці два поверхи збереглися і доте-
пер. Згодом над ними добудували ще два і вийшло 
приміщення теперішньої облдержадміністрації. 

Одним з найголовніших своїх обов’язків 
О.М.Пашутін вважав сприяння розвитку освіти у 
ввіреному йому місті. Число та якість навчальних 
закладів за період його перебування при владі зна-
чно зросли. На 1888 р. в Єлисаветграді існували 
духовне училище, Реальне училище, чоловіча гім-

назія, Кавалерійське юнкерське училище, безко-
штовне ремесленно-грамотне училище для дітей 
обох статей, казенне єврейське училище, 5 місь-
ких навчальних училищ, єврейська талмуд-тора 
з ремесленними відділами, Олександрівський ди-
тячий притулок, 8-микласна жіноча гімназія, при-
ватне 7-класне жіноче училище 1-го розряду, кілька 
приватних училищ низьких розрядів, церковно-
приходське училище при Биковській Знаменія Бо-
жій матері церкві.

При Земському реальному училищі була мете-
рорологічна станція з 1874 р., а також облаштова-
ний багато малювальний клас. Щорічно в цьому 
класі проходила виставка робіт всіх учнів, які на-
вчалися тут малюванню. За головування Пашути-
на тут було створено археологічний музей, а в чо-
ловічій гімназії знаходився історико-географічний 
музей. 

Навчальні посібники та наукові роботи в Єли-
саветграді отримувалися без проблем. В місті на 
той час було п’ять книжкових магазинів з бібліо-
теками для читання майже при кожному з них. 
Краща ж бібліотека належала громадським зборам 
і була доступна лише для їх членів.

В місті було три типографії. В одній із них дру-
кувалася газета “Єлисаветградский Вестник”, яка 
виходила тричі на тиждень. 

Під безпосереднім керівництвом міського го-
лови  було здійснено брукування та освітлення цен-
тральних вулиць міста, у 1893 р. було завершено 
будівництво міського водопроводу, в кінці 1892 р. 
було проведено телефонний зв’язок. 

Ще одним успішним проектом, створеним і 
реалізованим за правління О. М. Пашутіна, спра-
ведливо вважається влаштування єлисаветград-
ського трамваю, пущеного у 1897р.

Всього в Єлисаветграді було три трамвайні лі-
нії. Перша йшла від депо (воно було розташоване 
там, де зараз стадіон факультету фізвиховання) до 
міського саду. Друга – через Велику Перспективну, 
Двірцеву до Ковалівського парку і вокзалу. Третя – 
на Кущівку. Трамвай їздив аж до кінця війни. А вже 
після неї радянська влада вирішила трамвайне спо-
лучення не відновлювати.

За правління О. М. Пашутіна також на висо-
кому рівні проводилися археологічні роботи на 
Єлисаветградщині. І сам міський голова, не зважа-
ючи на постійну зайнятісь, знайшов час і стволрив 
унікальну хроніку розвитку нашого міста, видану 
у 1897 р. під назвою “Исторический очерк г. Єли-
саветграда”. Ця книга довгий час була єдиним до-
ступним джерелом історії Єлисаветграда. 

11-Б клас
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Центром кристалізації майбутнього міста 
виступила Фортеця святої  Єлизавети, закладена 
29 червня (18 червня за старим стилем) 1754 р. за 
наказом імператриці Єлизавети ІІ. Свою назву 
укріплення формально отримало на честь святої 
Єлизавети, матері Івана Хрестителя, про що 
згадується вже у Жалуваній грамоті засновнику 
Нової Сербії  Івану Хорвату: «… заснувати 
нинішнього року земляну фортецю, яку іменувати 
фортецею Святої Єлизавети…» від 22 січня (11 
січня за старим стилем) 1752 р. Вибір же саме 
цього імені зумовлений тим, що свята Єлизавета 
була небесною покровителькою імператриці, 
котра виступала формальною засновницею 
всіх населених та фортифікаційних пунктів, 
закладених за її правління.

Вважається, що назва Єлизаветград виникла 
природнім шляхом як синонім до вислову «Фортеця 
святої Єлизавети». Типовий для слов’янської 
топоніміки корінь «-град» має паралелі у всіх 
слов’янських мовах, зокрема у формуючих для 
української ойконіміки давньоруській (городъ) 
та старослов’янській (градъ) мовах із загальним 
первісним значенням «обгороджене місце». Перша 
її документальна згадка у схожій формі датується 
2 квітня (22 березня за старим стилем) 1764 р. у 
розпорядженні про утворення Єлизаветградської 
провінції Новоросійської губернії та формування 
Єлизаветградського пікінерного полку. Із 1775 р. в 
офіційний обіг входить власне назва Єлизаветград, 
що пов’язано з поділом провінції на повіти.

Нині на сторінках популярної та спеціальної 
літератури в обігу побутує два варіанти 
правопису першої назви міста: ЄлиСаветград і 
ЄлиЗаветград. Жоден із нормативних документів 
цієї орфографічної колізії не розв'язує, тому це 
питання потребує окремого висвітлення.

Згідно правопису державної мови Російської  
імперії, за часів якої було засноване місто, його 

назва писалася через літеру «с» — Єлисаветград 
(рос. Елисаветградъ), автоматично вона була 
перенесена на український ґрунт.

Раднарком УСРР запровадив українську мову 
до вживання в державних установах. Зокрема, 
в майбутньому Кіровограді вживалися форми 
Єлисаветград, усічений варіант Єлисавет і 
прикметник «єлисаветський» поруч із народними 
варіантами Лизавет [«Ой, з-під города, з-під 
Лизавета сизі орли вилітали» // Єлисавет — 1992. 
— № 2 (27 травня)], «лизаветградський» (зокрема, 
див. нарис уродженця Кіровограда, російського 
прозаїка та драматурга Павла Гельбаха «Любі мої 
земляки»).

«Українська радянська енциклопедія» згадувала 
обидва варіанти правопису первинної назви міста, 
однак в огляді історії міста віддавала перевагу 
використанню букви «з» — Єлизаветградська 
провінція, Єлизаветградський полк.

Чинний правопис української мови і 
Орфографічний словник такого слова, власної 
назви, як «Єлисавета» не знають — тільки 
«Єлизавета».

У сучасному побуті в місті перевага віддається 
архаїчному російському правопису через літеру 
«с»: друкувалася краєзнавча газета «Єлисавет», існує 
ТОВ «Єлисаветградська транспортна компанія», 
даний варіант популяризується численними 
місцевими фахівцями та аматорами історії і навіть 
використовується на дорожніх знаках на кшталт 
вказівника «Фортеця Св. Єлисавети».

Така ситуація не може вважатися нормальною, 
однак її врегулювання лишається питанням 
далеким від реалізації. Вважаючи за єдині 
нормативні документи чинний Правопис і 
Орфографічний словник, враховуючи його 
положення та першоназву міста, єдиним варіантом 
можна було б визнати написання назви через «з» — 
Єлизаветград.

   

Єлисаветград чи Єлизаветград? Голуб Ольга,
учениця 7 класу
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Ось ми вже і одинадцятикласники. Швидко 
промайнуло дитинство, щасливі миті веселощів, 
спілкування, розваг… А сьогодні ми -  на порозі 
вибору, головного вибору в нашому житті – 
професії, яка супроводжуватиме нас все подальше 
доросле життя, буде джерелом прибутку і, звісно, 
місцем, де ми зможемо реалізуватися як особистості, 
втілити в життя свої мрії.

Для мене вибір професії  був проблемним, 
але, на щастя,  в моєму житті є люди, які допомогли 
мені з вибором: це мій тато, агроном-технолог. 
Завдяки йому, я теж вирішила присвятити себе цій 
професії.  На мій вибір також вплинули засоби 
масової інформації, мережа Інтернет, останні 
тенденції світового ринку праці, професійні 
консультації в гімназії. 

Відколи людство на Землі почало кількісно 
розвиватись, відтоді постало питання: як 
прохарчуватись. Продукти переробляє 
промисловість, а всі їхні складові походять із 
землі. Для того, щоб ефективно використовувати 
ресурси, які нам надала природа, сучасній людині 
необхідно застосовувати наукові підходи до 
процесу вирощування.  Покладено ці функції 
на агрономів-технологів, без яких неможливо 
обійтися в жодному господарстві.

Здобувши професію агронома,  в даний час є 
перспектива працювати за декількома напрямками 
різних галузей АПК України: 

1. в с/г підприємствах -  агроном-технолог;
2. на елеваторних господарствах – лаборант-

технолог;
3. в державних підрозділах: 
 - хлібна інспекція – інспектор;
 - насіннєва інспекція – інспектор;
 - інспекція по захисту рослин  - 

інспектор;
 - в Держкомземі – спеціаліст;
 - в районних, обласних адміністраціях – 

землевпорядник.
  28 серпня я разом з батьком брали участь 

у конференції компанії «Маїс» в м. Черкаси, 
присвяченій сільському господарству, під назвою 
«День поля». На ній виступали провідні науковці 
АПК України, обговорювались останні тенденції 
розвитку сільськогосподарської  промисловості, 

представлено новітні технології в сфері техніки 
і селекції. Запрошені французькі селекціонери 
поділились досвідом з вітчизняним виробником.

Для агронома завжди є робота і в місті, і в селі: 
квітникарство, ландшафтний дизайн, вирощування 
овочів, фруктів, ягід у відкритому і закритому ґрунті 
тощо.

Перспективність працевлаштування агрономів-
технологів доведена останніми тенденціями розвитку 
світової економіки: в часи глобальної економічної 
кризи, коли зупиняються найбільші промислові 
підприємства, тільки сільське господарство працює 
стабільно, бо виробляє товар, без якого жодна людина 
не проживе – продукти харчування.

Потєхіна І., 11-В класСвій шлях в житті

Людська доля – то малий човен серед 
хвиль безмежного океану. Покидаємо гавань 
дитинства у пошуках нових берегів, не 
знаючи, як зустрінуть нас незвідані далі – 
погідним затишшям чи лютим штормом. 
Але кожен повинен взяти у те далеке  
плавання вітрило віри й весло праці. Щоб 
погіддя не приспало совісті, а штормовий 
вітер не остудив серця.

Гарним додатком до нашого 
спорядження в цю довгу подорож буде 
значний запас здібностей. Саме доля обирає 
маршрут нашого плавання, а щоб тримати 
човен на плаву, треба мати необхідні 
здібності, щоб обминати всі перешкоди на 
своєму шляху.

Кожна людина здібна по-своєму, тільки 
треба вміти розвивати ці здібності або ж 
взагалі відкрити їх у собі. Багато людей (і 
видатні також) заробляли собі на життя лише 
завдяки своїм талантам, наприклад, Тарас 
Шевченко мав здібності до малювання та до 
складання віршів. Історія налічує мільйони 
таких осіб.

Тож потрібно приділяти своєму 
розвитку більше часу, щоб наші таланти 
займали не останні щаблі у нашому житті.

«Здібності, їх  міcце 
в житті»

Малафій Ірина, 11-В клас
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Без мети немає діяльності, без інтересів 
немає мети, а без діяльності немає життя.

Віссаріон Бєлінський
Мета спонукає людину до діяльності, яка 

її цікавить і має важливе значення у житті 
людини або навіть є самим життям. Адже деякі 
люди змалечку мріють про якусь професію і 
ставлять перед собою завдання, щоб досягти 
цієї мети.

На світі існує безліч професій і всі вони 
по-своєму особливі та цікаві. Перед учнями 
старшого шкільного віку виникає необхідність 
самовизначення, вибору свого життєвого 
шляху.

На мою думку, людина може досягти успіху 
у тій сфері діяльності, яка їй подобається, тому 
необхідно зважити всі можливості та обрати 
професію, яка приноситиме задоволення та 
натхнення.

Безумовно, важливу роль у виборі 
професії відіграють здібності. Кожна людина 
має здібності, нездібних людей взагалі не 
існує, просто далеко не всі можуть або вміють 
розвивати їх.

Треба багато працювати, щоб досягти 
певного результату. Дуже важливо навчитися 
самому правильно судити про свої задатки та 
нахили, об’єктивно оцінювати свої здібності в 
тій чи іншій галузі. Для цього слід пробувати 
свої сили в різних видах діяльності, і, 
звичайно ж, неоціненну послугу може надати 
самоаналіз. Тому не варто шкодувати на нього 
часу й зусиль. Щоб вибрати правильний шлях 
у житті чи навіть майбутню професію, треба 
знати, на що ти здатний.

Мене цікавлять ті професії, які 
пов’язані зі спілкуванням. Це може бути 
– вчитель, психолог, екскурсовод та інші. 
Мені подобається спілкуватися з людьми, 
розповідати їм щось нове, цікаве та корисне. 

Хоча я знаю: професія вчителя є нелегкою, 
тому що всі свої сили, знання та час потрібно 
віддати, щоб ті, кого ти навчаєш стали 
освіченими і добрими людьми.

Я вважаю, що справжній вчитель – це 
людина, яка має не тільки глибокі знання, а 
ще й вміє спілкуватися з дітьми, виховувати їх 
чесними, працьовитими.

Отже, необхідно обрати ту професію, 
яка зможе забезпечити не тільки матеріальні, 
а й  духовні потреби людини, адже від цього 
вибору залежатиме подальше її життя.

7
ПОГЛЯД У МАЙБУТНЄ

У чому полягає справжнє багатство людини? 
«У грошах і матеріальному добробуті», - відпо-
вість хтось, і якоюсь мірою це буде справедливе 
твердження. Інший вважатиме, що найперше ба-
гатство – це улюблена справа, третій наполяга-
тиме, що це моральні чесноти людини, ї ї добре 
ім’я. Напевне, з останніми двома твердженнями 
я б погодилася скоріше за все.

Коли ти залишаєш школу, то розумієш, що 
настав час обирати майбутню професію. Зроби-
ти вибір – нелегке завдання. Мої батьки та вчи-
телі давно пояснили мені, що закінчення школи 
стане початком мого самостійного життя, більш 
серйозного випробування моїх здібностей та ха-
рактеру.

Я запитувала себе багато разів: «Ким я хочу 
стати, коли закінчу школу?» Кілька років тому 
мені було складно дати певну відповідь. З рока-
ми моя точка зору щодо того, в якій галузі науки 
або просиловості спеціалізуватися, змінювалася 
багато разів. Було важко зважитися й обрати 
одну із сотень професій, що підходила б мені 
найбільше. Нині я вирішила, що хочу мати дві 
спеціальності – психолога та перекладача. 

Дедалі більше людей усвідомлюють, що кож-
на освічена людина має знати іноземну мову. 
Тому я збираюся стати перекладачем. Я завжди 
пам’ятаю відомі слова: «Той, хто не знає інозем-
ної мови, не знає своєї власної».

Психологом я б хотіла стати, тому що хочу 
допомагати людям у скрутну хвилину. Навіть, 
якщо я не вирішу їх проблему, то хоча б під-
бадьорю добрим словом чи теплою усмішкою.  
Психолог має бути  благородним у роботі й жит-
ті, добрим і уважним до людей, відповідальним 
і розважливим, чесним і розсудливим. Я щосили 
намагаюся виховати у собі позитивні
риси характеру.

Сподіваюсь, що сьогодні, поки
 в мене ще є можливість обирати, 
я стану на правильний шлях
та зможу реалізувати себе як 
особистість.

Я   обираю  майбут нє
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Панфіл Олена, 11 – В клас
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ПЕРШІ ВРАЖЕННЯ

Шiсть вражень десятикласникiв про нашу 
гiмназiю

Коли я вперше переступив 
поріг цієї гімназії, то подумав, 
що потрапив у приміщення 
подібне до музею чи картинної 
галереї. Усе сяяло красою і 
кожний ї ї куточок був особливим, 
унікальним та вражаючим. 
Мені дуже подобається вчитися 

у такому приміщенні, з таким чудовим 
колективом вчителів та інших працівників. Тут 
завжди дружна атмосфера і почуваюся я 
дуже комфортно.

Шевченко Сергій

Для мене гімназія, як зовсім інший 
світ...!

Тут все так чудово, яскраво та привітно! 
Мені подобається те, що я завжди чимось 
займаюсь, а не сиджу без діла!

Волосенко Юліана

Тут я можу насолоджуватися 
кожною хвилиною. У гімназії кожен 

з нас може знайти для себе той вид 
діяльності, до якого ми здібні, або 
якому  хотіли б навчитися, починаючи 
з малювання і закінчуючи танцями. 
Кожен має змогу демонструвати та 
розвивати свої таланти та здібності.

Чумаченко Катерина

Мені подобається навчатися 
в гімназії! Знаєте чому? Тому, 

що вчителі дають багато завдань. 
Це добре, бо в майбутньому в інших 
закладах нам буде просто і легко. Ще 
мені подобаються  дружні відносини з 
моїми новими однокласниками.

Гречина Анна

Гімназія – це чарівне місце, де за 
два роки ти можеш зустріти те, чого 
деякі люди, шукаючи все життя, так і 
не знаходять. Це Розуміння та Дружба, 
Кохання й Вірність, Мрія та Думка, Краса 
та Мистецтво, Щастя і Диво... А все разом 
– це одне єдине, проте таке вагоме слово 

– Майбутнє...
Полякова Яна

1 2

3

5

4

6
Нашу гімназію можна описати 
декількома словами: дружелюбність, 
справедливість, взаємодопомога та 
старанність.

Мосінцева Катерина

Ось і пролунав перший дзвоник… Новий 
навчальний рік починається… Усі будують плани, 
розраховуючи на успіх. Усі заклопотані просто 
надзвичайно. Але так не хочеться, щоб у такій суєті 
ми просто забули наші минулорічні досягнення. 
Адже їх було і не мало! 

Минулий рік був для нас і цікавим, і веселим, і 
повчальним. Ми взяли участь у багатьох конкурсах, 
де зайняли навіть призові місця. А найголовніше 
те, що минулого року ми ознайомились з новими 
навчальними предметами: алгеброю, фізикою, 
хімією, біологією, у яких досягли певних висот. 

А наприкінці року, як і в усіх класах, у нас був 
екзамен з хореографії. І з цією задачею наш клас 
впорався просто пре-пре-пречудово!!! Було багато 
«десяток», «одинадцяток», і (що найприємніше) 

ще більше «дванадцяток». Дякуємо, Валентино 
Миколаївно!!! Дякуємо!

Звичайно не все так безхмарно: були у нас 
і певні проблеми. Але, хочеться додати, що ми 
подолали їх з честю, і, що найголовніше, винесли з 
усього урок. Тому так хочеться сказати усім учням 
школи: «Дивлячись у майбутнє, не забувайте про 
минуле!». 

Дивимось у майбутнє, не забуваємо 
про минуле… 

Колесник Каріна, учениця вже 8 класу
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Шiсть вражень десятикласникiв про нашу 
гiмназiю

ЛІТНІЙ ВІДПОЧИНОК

Вже традиційною для нашого класу стала літня 
поїздка до Херсону, де нас чекав сюрприз. Нам 
запропонували незвичайний вид транспорту, на якому 
треба було дістатися до нашого місця відпочинку. Це 
були байдарки – єдиний засіб пересування, можливий 
в умовах дніпровських плавнів. Після першого уроку, 
ми все далі віддалялися від цивілізації. Прибувши на 
місце призначення, ми побачили лише ліс і багато води. 
Проживання – в наметах на безлюдному острові, їжа 
– на вогнищі, сорок хвилин до найближчої крамниці по 
воді, виїзд в місто вранці баркасом, ввечері – назад.

Наступного ранку у всіх боліли руки від перших 

Ранок. Відкриті ворота. Довга бурхлива черга 
перед входом до великої жовтої будівлі. На дверях 
друкований напис:

«Набір хлопців та дівчат»
Невисока жіночка тримає маленького 

хлопчика, стискаючи від хвилювання його руку.
Двері відчиняються, визирає чоловік:

Наступний!- 
Ну ось, синку, прийшла і наша черга. - 

Ти тільки не бійся – мама у тебе вірить! – і вона 
тихенько заводить його у зал. 

Хлопчик обережно ступає на дерев’яну 
підлогу, озирається на своє відображення у 
дзеркалі. Підіймає голову – на стелі великі яскраві 
люстри. Все таке велике, таке невідоме…  До нього 
підходить чоловік в окулярах, нахиляється до 
малого:

Як тебе звати?- 
Сашко. – несміливо відказує той.- 
Добре, Сашко, повтори , будь-ласка, за - 

мною, - і чоловік починає ритмічно плескати в 
долоні.

Хлопчик повторює. Директор усміхається:
Добре, - озирається до викладачів, - - 

прийнято!
Сашка охоплює незнайоме відчуття. Щось 

дуже дивне та незрозуміле.. Ще б пак, це ж перша 
маленька перемога у його житті. 

Спитаєте, що ж далі? А потім  систематичні 
тренування, нові друзі, вступ до школи мистецтв, 
навчання, періодичне небажання робити уроки, 
перше кохання з сусідкою по парті , перший 
вихід на лінійку, перша догана за спізнення 
на чергування, улюблені предмети, складання 
іспитів, вступ до гімназії на Леніна 7, тобто всі 
події, які можна описати однією, всім знайомою та 
старою, як світ, фразою «невпинна течія часу». І от, 
нарешті, останній дзвоник одинадцятого класу та 
супроводжуючий його гучний випускний вечір зі 
сльозами та зустріччю ранкового сонця.

Так Сашко попрощався з гімназією і ступив 
на дорогу свого самостійного життя… Але це вже 
зовсім інша історія…І лише через багато років, 
25-річний Олександр завітав на святкову лінійку 
Першого вересня та, під час оголошення своєї 
промови, сказав:

Любі гімназисти, ви маєте цінувати кожен - 
день, проведений у цій школі, адже вона дає Вам 
можливість пізнати найголовніше – самих себе!

Зараз, коли кожного ранку я стою на порозі 
гімназії, вже ясно розумію, що скоро мені доведеться 
так само покинути цей заклад, щоб продовжити  
свій життєвий шлях поза рідними стінами. І, як 
не прикро, це чекає на нас усіх… Повторюватись 
природно, якщо говориш про дуже важливі для 
тебе речі, тож, друзі, бережіть у себе в пам’яті час, 
проведений у нашій школі, кожен день, кожну 
хвилину, адже наше перебування тут – одна лише 
коротка мить…

Одна лише мить...
Мурована Катерина, 10-А клас

навичок плавання. Але на нас чекала нова пригода: 
подорож дніпровськими плавнями: вузькі єрики, повалені 
дерева, великий лиман, місця козацьких стоянок, холодні 
джерела і вже наші улюблені БАЙДАРКИ. 

В кінці подорожі ми перебралися на нове місце. 
Останній день ми запам‘ятаємо назавжди: ніч біля 
«піонерського» вогнища, стрибки через вогонь, конкурс 
талантів та визначення переможця в номінації «Останній 
герой» - так ми нарекли нашу подорож. 

«Останнiй герой»

11-А клас
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Реальність, рюкзак, комп’ютер. . . Усі ці слова 
не пов’ язані між собою. Але все ж таки є те, що 
їх об’єднує. Усі вони є словами іншомовного 
англійського походження. Проте ми цього іноді 
навіть не помічаємо, тому що англійська мова 
настільки увійшла в наше життя, що просто 
неможливо уявити повсякденність без неї. 

Саме тому уряд нашої держави намагається 
сприяти вивченню англійської мови не тільки в 
школах, а і поза її межами. 

На території усіх областей України проводяться 
різноманітні міжнародні заходи, спеціальні 
програми по обміну учнями та їх навчання за 
кордоном, психологічні та розважальні тренінги. 

Ну і звичайно ж, такі заходи не оминули і 
нашої Кіровоградської області. З 3-го по 4-те 
вересня цього року на базі ОЦДЮТ пройшла сесія 
Молодіжного Європейського Парламенту в Україні, 
на роботу якої з’їхалося понад 50 депутатів з усієї 
Кіровоградщини. Цей парламент представляє 
собою міжнародний орган самоврядування, в 
якому лекції проводяться лише англійською 
мовою і спрямовані на її вивчення та поглиблення 
своїх знань.

Оскільки  я була перший раз на такій сесії, то 
моїм першим відчуттям було справжнє здивування  
і навіть маленький шок. Було дуже незвично 
слухати лекції лише англійською мовою, адже ми 
звикли щодня спілкуватися лише українською або 
російською мовами.

А розпочалася наша сесія з так званого 
«тимбілдингу», тобто з будування команд. 
Допомагали нам у цьому та у проведенні тренінгів 
Христина та Віорель – з Румунії, Ендрю – з 
Німеччини, а також дві дівчини з Києва – 
Анастасія, президент парламенту і Христина – 
студентка Київського Національного Університету 
міжнародних відносин. 

В процесі роботи у кожної з 5 створених команд 
була обрана своя тема для обговорення і підготовки 
до дебатів на наступний день. Я можу сказати, що 
захист усіх робіт пройшов «на відмінно» і кожен 
депутат отримав не тільки практику у вивченні 
англійської мови, а ще й сертифікат про активну 
участь у проведеній сесії.

Нові знання, знайомства, море задоволення, 
незабутні емоції, - ось що залишилось на згадку про 
сесію Молодіжного Європейського Парламенту.

Кассова Марія, учениця 9 класу, член УПГ

Учасники сесії Молодіжного 
Європейського Парламенту розповідають

     Улітку цього року у таборі «Дружба» відбувся з’їзд 
лідерів учнівського парламенту Кіровоградської області.  
Особисто для мене він став ще одним  шансом проявити 
себе з кращої боку, відкрити в собі нові лідерські якості і 
просто гарно провести час у компанії друзів. 
  Кожен день, проведений у таборі, був неповторний. 
Система відпочинку і роботи, розроблена вихователями, 
дала змогу всім депутатам відчути себе командирами 
загону і навчитися бути справжнім лідером, будучи 
частиною одного колективу.
      До свого «керівного» дня я віднеслась дуже 
відповідально, адже хотіла не тільки провести 
розважальну програму для депутатів, а  й донести 
до кожного з них  цікаву, корисну інформацію.  Свій 
день «командирства»  я назвала «День Європи», бо  
актуальним на сьогоднішній день є питання  стосунків 
між Євросоюзом та Україною. Аргументувати  вибір було 
легко: ми – члени парламенту дітей робимо все можливе 
для вдосконалення учнівського самоврядування.  Наше 
життєве кредо ґрунтується на таких рисах характеру, 
як громадянська відповідальність і обов’язок.  Це, як 
наслідок, іде на благо держави та ї ї розвитку.
      «Україна на шляху до Євросоюзу» - лозунг «Дня 
Європи». Плануючи його, я поставила перед собою мету 
інформувати дітей про ЄС в політичній та економічній 
сфері, Україну як потенційного члена Євросоюзу і кроки, 

Відпочинок з користю

                                      Міцай Владислава, 
9 клас                                
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Бути дружним колек-
тивом, стати справжніми 
людьми, обрати гарну про-
фесію і вдало здати ЗНО, у 
повному складі закінчити 
11 клас, стати надійними 
друзями... Ось далеко не 
повний перелік побажань, 
які звучали з вуст учнів 
новостворених 10Б і 10В 
класів під час проведення 

тренінгу знайомства.
Кожен з учнів проявив себе як особистість, що 

має свої уподобання, здібності, нахили.
З великим бажанням добре вчитися пересту-

пили поріг нашої гімназії. Багато десятикласників 
йшли до гімназії, тому що тут навчаються або нав-
чалися їхні старші товариші, які ділилися вражен-
нями про наш заклад. Вони теж хочуть поринути в 
гімназійне життя, опинитися у справжньому храмі 
мистецтва, залишити про себе добру згадку.

Тож побажаємо нашим новим друзям, що вли-
лися в велику родину гімназії, щоб збулися їхні 
мрії. Докладайте зусиль, щоб  щирі бажання стали 
вашими надбаннями.

Вперед до вершин знань, юні гімназисти!

Ми теж гімназисти!

які їй потрібно для цього зробити.  
      Після закінчення теоретичної частини мною була 
розроблена програма на основі гри, яка й була 
результатом засвоєння інформації про стосунки ЄС та 
України.
      Проведення «Дня Європи» дало мені змогу відчути 
себе справжнім лідером і вдосконалити свої ораторські 
здібності.  Та на мою думку, без колективу однодумців  і  
атмосфери дружби і підтримки в таборі, такий вагомий і 
рішучий крок на шляху до самореалізації я б не зробила! 
За це їм величезна подяка! 
      А ще вдячна табору за світлі спогади, які назавжди 
залишаться у моїй пам’яті. Ніколи не забуду ці літні 
канікули, і все завдяки «Дружбі» та ї ї  різноманітним 
концертам,  захоплюючим спортивним змаганням, 
розважальним іграм та заходам. Саме тут я змогла 
продемонструвати свої таланти (що вже казати про 

відкриті в собі нові), відчула дух колективізму і знайшла 
друзів, про яких навіть не мріяла!
      Та  найяскравішими спогадами для мене будуть, 
безперечно, тренінги з яких зрозуміла, що така система 
навчання мені найбільш підходить, адже протягом 
табірної зміни ми торкались найглибших тем зі сприйняття 
і власного осмислення інформації, що було вражаючим. 
Це не просто спілкування дітей, а справжня щира бесіда 
і теоретичні знання, які кожному реально знадобляться у 
подальшому житті.
      Вважаю що, дану систему роботи учнівського 
самоврядування треба продовжити. По-перше тому що 
вона одночасно корисна і приємна, а по-друге, є нам, 
майбутньому держави, «уроками життя»,  які допоможуть 
кожному  самовдосконалюватись і проявити власні 
лідерські здібності.

                                        

УПГ ІНФОРМУЄ

ІНФОРМАЦІЯ ПСИХОЛОГА

Назва вересня прийшла з Полісся. 
Там у цей період цвіте верес -  цінна 
медоносна  рослина. Був цей місяць також 
ревуном, заревом, сівнем, бабським літом 
та покрійником.

Найбільш відоме значення вересня 
- місяць покінчення жнив, невсипущих 
робіт і праць рільників, управи ріллі й 
сійби. Жнива - своєрідний підсумок праці 
хліборобів, величезне свято. Всі одягали 
свої святкові вбрання, випускали на поле 
найкращу жницю, щоб та розпочала обряд. 
Праця супроводжувалась жниварськими 
піснями:

Золотії серпики бряжчали,
Поки сього жита дождали;
Тепер вже не будуть бряжчати,
А будуть в коморі лежати. 

У нас навчальний рік тільки  
розпочинається. Попереду багато праці, 
турбот та успіхів. Отже, бажаємо учням 
та вчителям наснаги, терпіння та творчого 
натхнення.

                                 Валента Юлія, 6 клас

Працьовитий       вересень
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ГОРОСКОП

Якщо на початку 
місяця ви всі сили 
віддасте улюбленій 
(або ж необхідній) 
роботі, винагоро-
да не забариться. 

Може, вона буде не така, якої б ви хоті-
ли, але ж основне – це процес. Не слід 
до кінця жовтня у спілкуванні з рідними 
та близькими торкатися заборонених 
тем. З будь-якими дієтами варто поче-
кати до зими.

У середині жов-
тня до вас може 
прийти справжнє 
кохання. У вигля-
ді нового одно-
класника, давно 

забутого знайомого або ж сусіда, на 
якого ви досі не звертали уваги, бо наві-
що вам здався той ботанік? Пам’ятайте: 
ботаніка ще нікому не зашкодила, то 
більше, що сусід ваш цілком може ви-
явитись не ботаніком, а електроніком.

Початок жовтня 
вам доведеться про-
вести вдома. Не під 
хатнім арештом, а з 
метою благоустрою 
свого помешкання. 

Втім, не варто підходити до справи 
фанатично, залиште час і на особисті 
справи, як от зустрічі з коханою лю-
диною. Тим більше, якщо збираєтеся 
провести з цією людиною решту свого 
довгого й щасливого життя.

На початку жов-
тня в Овнів з’явиться 
можливість отрима-
ти купу корисної ін-
формації, а також 
поспілкуватися з 

цікавими людьми. Однак зловживати 
спілкуванням не варто. Також зорі не 
рекомендують у другій половині жовтня 
поводити себе виклично, привертаючи 
загальну увагу. Бо можна досягти діа-
метрально протилежного ефекту.

Ваші успіхи в 
жовтні цілком за-
лежатимуть від 
вашого розуму й 
шарму. Вільний 

час у вас з’явиться у другій половині 
місяця. Але насолодитися ним вам не 
випаде: ви неодмінно знайдете якусь 
гризоту на свою голову. Почнете вина-
ходити, наприклад, цифровий молоток 

чи електропоїлку...

У жовтні напрочуд 
легко вирішаться 
ваші особисті про-

блеми. Якщо, звичай-
но, ви не наробите собі нових. Другий 
місяць осені – найкращий час для всіля-
ких примирень, перепрошень і налаго-
дження безглуздо втрачених контактів. 
На прогулянках не ловіть ґав, особливо 
переходячи швидкісні магістралі. Поті-
ште себе гречаним супчиком.

До 25 жовтня ви 
почуватиметес ь 
як риба у воді. 
Причому всюди – 
і в родині, й серед 
друзів. Якщо, зви-
чайно, не нароби-

те дурниць, які потім доведеться довго 
виправляти. Наприкінці місяця вам за-
хочеться спокою і відпочинку. Отож 
зірки рекомендують побути на самоті, 
зайнятися йогою чи прибиранням.

У жовтні ваша ак-
тивність надто висо-
ка, проте не варто 
розпочинати нічого 
нового – капітально-
го ремонту зубів чи 
заміни віконних рам 
на ґрати. Працюва-

ти доведеться, як завжди, багато, але 
ж Близнюки чудово знають, як уникнути 
зайвих клопотів. З’явиться можливість 
придбати давно омріяну придбати річ.

У жовтні мож-
на трохи роз-
слабитись і при-
ділити більше 
уваги братикам 

та сестричкам. Якщо у вас немає брати-
ків і сестричок, приділіть більше часу ви-
ховній роботі з батьками. Решту жовтня 
можна пустити на поліпшення стосунків 
із друзями, але пам’ятайте, що є у вас 
і вороги. Ворогів можна поставити в 

іґнор.

Якщо до жовтня у 
вас накопичилось 
багато незреа-
лізованих планів 
і задумів, то цей 
місяць – найбільш 

сприятливий для їх утілення. Або ж для 
здорових роздумів про те, навіщо воно 
все вам здалося. Інформацію про свої 
задуми варто тримати при собі, а якщо 
вкрай припече -порадьтеся з близькою 

людиною.

Жовтень для 
Скорпіонів ба-
гатий на екстре-
мальні ситуації, 

однак не варто лякатись і сидіти в чо-
тирьох стінах (своєї кімнати, погреба 
чи бункера). Трішечки філософії – й 
будь-які негаразди видадуться вам не-
винними жартами долі. Тобто якщо у 
вас поцупили гроші, значить, вони були 
у вас зайві.

У жовтні вам 
гарантована 
п і д т р и м к а 
друзів та ін-
ших довіре-

них осіб. Навіть якщо ваші ідеї, котрі 
здаються вам геніальними, – цілковита 
нісенітниця, друзі з готовністю візьмуть-
ся вам допомагати. Хоч подумки й по-
ливатимуть вас не вельми пристойними 
компліментами. Мовчіть і ви. І мило 
всміхайтеся.
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