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      І знову віддзвенів останній дзвінок...  

      Для випускників це свято наповнене зовсім іншим змістом, 

адже вони прощаються з дитинством. Знову, як вперше, з батька-

ми за руку, розгублені та схвильовані, заходять на шкільне 

подвір‗я, але стають вже  на свою останню шкільну лінійку. 

Цьогоріч свято останнього дзвоника особливе для гімназійної 

родини Наталії Анатоліївни та Петра Тарасовича Купрійчуків, бо 

їхня донечка, гордість гімназії, Соломія йде  в доросле життя. 

     За традицією розпочинається лінійка із вшанування пам‘яті тих, хто віддав життя за мирне небо 

над нашою Україною. Право покласти квіти до Меморіалу слави надається гімназистам-соколятам 

на чолі з президентом гімназії Антоніною Коренгою та заступником голови дружини «Соколу» 

Яною Сачук. 

    Директор Олена Іванівна дякує всім членам гімназійної родини за тісну співпрацю учнів, учите-

лів та батьків, адже саме вона завжди дає плідні результати. Особливо тепло і до сліз щемливо зву-

чить слово класного керівника Наталії Анатоліївни своїм випускникам: «Ваші крила зміцніли, - тож 

сміливо летіть назустріч долі, і нехай завжди вам буде попутним вітер».  

      Найкращі слова з побажаннями щасливого початку самостійного життя лунають від батьків 

Олександра Олександровича Артишука та Людмили Володимирівни Троцюк. Наповнене теплом і 

любов‘ю вітальне слово мами випускника гімназії Михайла Жаб‗юка, Лариси Мирославівни, пред-

ставника громади нашого міста, заступника начальника управління освіти Ковельської міської ра-

ди: «Я дуже хочу, щоб здійснилася ваша мрія: вступ до омріяного вишу. Бажаю отримати гарну су-

часну освіту. Впевнена, що всі ми пишатимемося вашими досягненнями. Ви ж не розгубіть найцін-

нішого, бережіть рідну землю, дбайте про батьків, піклуйтесь про ближніх». 

       Учні гімназії цьогоріч знову впевнено й 

гордо тримають першість у рейтингу пере-

можців олімпіад серед усіх шкіл міста. Це 

результат важкої, але цікавої праці задля 

спільної мети: успіху! 

      І ось уже наші випускники кружляють у 

романтичному вальсі, лунає прощальна піс-

ня у виконанні ансамблю «Глорія», вдячні 

гімназисти несуть квіти своїм учителям, 

звучить Гімн України.  

     Випускники саджають берізку як символ нового життя, деревце тріпоче 

листям, шкільне подвір‘я, на якому вже витанцьовує свій вальс пустун віте-

рець із теплим сонечком, шепоче гімназистам: «Повертайтесь, ми на вас чекаємо 1 вересня». 

Зоя Приступчук , редактор газети 

Дзвінок, що кличе в путь… 
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Шкільна демократична культура.  

Самооцінка за стандартами показників демократичної школи    
     Навчання демократії в школі – це не лише формування знань учнів про демократичні інститути та проце-

си, а й створення умов, за яких 

адміністрація, вчителі, учні та їхні батьки 

будуть безпосередніми учасниками демо-

кратичного процесу, практикуватимуть 

демократію у всіх сферах шкільного жит-

тя.  

    Питання ефективності функціонування 

моделі демократичної культури в гімназії 

в умовах проведення моніторингу демо-

кратичних змін у закладі на часі та 

надзвичайно актуальне. Обговорення ос-

новних питань щодо демократизації 

шкільного процесу та демократичної 

культури зокрема стало  основою роботи 

команд учителів гімназії під час педа-

гогічної ради. 

 

Вчителі іноземних мов  проаналізували 

питання колегіальності ухвалення рішень 

у школі. Роботу в командах, її перспективи та ефективність  представили вчителі математики  Стратегії ба-

гатоаспектного навчання — вчителі суспільних дисциплін. Про рівень засвоєння компетентностей, необхід-

них для життя, говорили вчителі української мови та літератури. Команда вчителів фізичного та естетично-

го виховання  представила питання  відповідальності як  найважливішої політики школи. Команди очолили 

вчителі В.Гарбуз,  

Г. Качинська,О. Слепко, З. Приступчук, О. Сметюх, Л. Коваль. 

     Директор гімназії Олена Вальчук представила учительському колективу  інноваційний освітній проект 

«Формування та оцінювання громадянських компетентностей в освітньому проекті на рівні базової серед-

ньої освіти “ . 

     Заслухавши і обговоривши доповідь заступника директора Квятковської К.І. «Ефективність функціону-

вання моделі демократичної культури в гімназії в умовах проведення моніторингу демократичних змін у 

закладі», педагогічна рада ухвалила: 

1. Модель демократичної культури, яка функціонує в гімназії, визнати ефективною, наближеною до євро-

пейських стандартів. 

2. З метою подальшого удосконалення і розвитку демократичної культури в гімназії: 

2.1 Провести тренінг «Компетентний громадянин».                                                               

2.2 Провести практичні заняття при шкільному таборі “Розвиток громадянських компетентностей‖. 

2.3 Провести інтерактивне навчання «Школа суспільства, громадяни …»                                               

2.4.Обговорити і внести питання розвитку громадянських компетентностей в освітню програму та в річний 

план роботи гімназії на 2019- 2020н.р. 

3. Продовжити участь КЗ «Ковельська міська гімназія імені Олени Пчілки» в інноваційному освітньому 

проекті «Формування та оцінювання громадянських компетентностей в освітньому просторі на рівні базової 

середньої освіти» .                                       

4. Залучати представників громади до вирішення матеріальних проблем.                                         

5. Створити групу батьківських експертів по обміну досвідом виховання в сім`ї Залучити їх до батьківського 

лекторію. 

К. І. Квятковська,  заступник директора з НМР 
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Участь педагогів гімназії у ХХІV 

обласній виставці дидактичних і ме-

тодичних матеріалів «Творчі сходи-

нки педагогів Волині»  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 квітня 2019 року у Волинському інституті піс-

лядипломної педагогічної освіти відбулося закрит-

тя ХХІV обласної виставки дидактичних і методич-

них матеріалів «Творчі сходинки педагогів Воли-

ні». 

У закритті виставки взяли участь Плахотна Люд-

мила Володимирівна, начальник управління освіти, 

науки та молоді Волинської обласної державної 

адміністрації; Олешко Петро Степанович, ректор 

Волинського інституту післядипломної педагогіч-

ної освіти, та Вітюк Валентина Василівна, прорек-

тор з науково-методичної роботи Волинського ін-

ституту післядипломної педагогічної освіти. 

Відзначено 190 робіт та нагороджено дипломами 

I, II та III ступеня. Серед переможців – педагоги КЗ 

«Ковельська міська гімназія імені Олени Пчілки»: 

у номінації «управлінська діяльність» Вальчук 

Олена Іванівна, директор гімназії, нагороджена ди-

пломом II ступеня, Квятковська К.І., заступник ди-

ректора, нагороджена дипломом II ступеня. У номі-

нації «математика» С. М.Ільюх, вчитель математи-

ки, нагороджена дипломом III ступеня. 

У рамках закриття виставки працювали воркшо-

пи (майстерні продуктивної праці) «Сучасні тренди 

в освіті. Ділимось досвідом». На практичному за-

нятті у номінації «управління навчальними закла-

дами» ділилась досвідом Вальчук Олена Іванівна з 

питання «Демократизація освітнього середовища в 

системі управління якістю освіти». На практично-

му занятті у номінації «математика» Ільюх Світла-

на Миколаївна представила свій досвід з питання 

«Тестові роботи з алгебри та геометрії 8 клас за 

програмою поглибленого вивчення математики». 

Вітаємо наших педагогів!!! 

                                                      Редакція газети 

Наш спільний успіх 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

   

     Колектив кафедри практики англійської мо-

ви СНУ імені Лесі Українки та ініціативна гру-

па педагогів КЗ «Ковельська міська гімназія 

імені Олени Пчілки» взяли участь у дослідни-

цькому проекті на тему «Життєвий і творчий 

шлях Любов Василів-Базюк як символ незлам-

ності українського духу».   

4 червня 2019 року представники кафедри Елі-

на Коляда та Ірина Калиновська побували з ві-

зитом у нашій гімназії з приємною новиною, 

що проект виграно. Дослідницький проект  

( українсько-канадська тематика у гуманітар-

них науках) важливий для розвитку канадоз-

навства в Україні та закликає до всебічного до-

слідження спадщини письменниці. Головна те-

матика авторки – тема голодомору, тоталітарні 

режими в Україні, релігійні конфлікти та про-

блеми у буремному вирі XX століття. 

Цей проект дасть змогу ширше популяризува-

ти творчий доробок Василів-Базюк в Україні, 

ознайомити учнів, студентів, викладачів, гро-

мадськість з цим багатогранним доробком. Ко-

лектив дослідників включає декана факультету 

іноземної філології, доцента Оксану Рогач, за-

відувача кафедра практики англійської мови, 

професора Еліну Коляду, доцента цієї ж кафед-

ри Наталію Одарчук, керівника Центру канадо-

знавства Ірину Калиновську, доцента кафедри 

англійської філологію Ірину Чарікову, дирек-

тора Ковельської міської гімназії, аспіранта 

Олену Вальчук та заступника директора, аспі-

ранта Людмилу Барановську. Співпрацюємо у 

цьому проекті з Валерієм Полковським, дирек-

тором центру канадознавства Національного 

університету «Острозька академія», виклада-

чем мов в університеті міста Сейнт-Альберт 

(Канада). 

Олена Вальчук, директор гімназії 
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Цікавими та різноплано-

вими були ці дні для ту-

рецьких гостей і в стінах  

гімназії. Надзвичайно спо-

добалось усім на занятті з 

казкотерапії з використан-

ням МАК " Чарівні герої" 

та арттерапевтичними тех-

ніками " В світі казки".  

     

          Оксана Мельничук,     

             психолог гімназії 

 Міський голова Олег Кіндер  

привітав юних мешканців 

Бурси та їх наставників, по-

бажав їм приємного відпо-

чинку в Україні, цікавих 

знайомств, спілкування з од-

нолітками. На його думку, 

такі візити дуже корисні як 

для українських, так і ту-

рецьких дітей, адже це до-

помагає відкрити і зро-

зуміти, чим живе інша 

країна, взяти щось корисне 

для себе, поліпшити знан-

ня англійської.  

 Гості цікавились справами 

міста, системою освіти в Україні, повноваженнями міського го-

лови. Олег Кіндер запропонував школярам відчути себе у ролі 

керманича міста, сфотографувавшись у сесійній залі.    

                                                      https://kovelpost.com/news/4896  

  Проект “Привітай друга” 
   Проект ―Привітай друга‖, організований учителем англій-

ської мови Вікторією Гарбуз та Євроклубом гімназії, про-

довжує своє життя.  Тепер із дружнім візитом в Україну 

завітали наші турецькі гості.  

      Вісьмох учнів турецької школи м. Бурса та двох викла-

дачів  гостинно прийняли у себе ковельські гімназисти. 

Протягом тижня ми з гордістю показували гостям нашу ди-

вовижну Україну. 18 червня  подорож розпочалася зі слав-

ного міста  Львова, де  зустріли друзів. Побували у  Луцьку, Києві, на Шацьких озерах. Не 

забули представити й рідний 

https://kovelpost.com/news/4896
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   Finally it was summer! How long 

have we been waiting for him! How-

ever, we, high school students, are in 

no hurry to leave the walls of our na-

tive school! The camp at the gymnasi-

um is always fun, interesting and cog-

nitive. This year we have a pennant 

Anglo-German camp: here younger 

gymnasits (1-2 classes) spend time 

expanding their communication skills 

from foreign languages. 

   Our teachers use a variety of gam-

ing technologies to make learning 

English and German languages fun and interesting for children. Students are happy to perform quests 

tasks, play language games, movers, enjays, work in pairs and groups, develop critical thinking skills and 

creativity.  Mazurik D. (5A) and Zboychik A. (4C) were helping teachers as volunteers. 

Artem Zboychik, pupil of 4-C class . 

eTwinning Plus Practical Session 2019  

Summer is not only time for rest, but also for the profes-

sional development of teachers. This is facilitated by sem-

inars, practical sessions and summer schools, which teach-

ers of the city gymnasium attend to enhance their profes-

sional skills. June 11, Director Valichuk O.I. and a teacher 

of English Burim N.V. took part in the practical confer-

ence eTwinning Plus Practical Session 2019 in Kyiv, 

where they attended sessions on the topic "Modern 

Ukrainian School through" GENDERN OCULAR "and" 

Design of Education in the 21st Century. "The Kovel City 

Gymnasium named after Olena Pchilka was awarded the 

eTwinning School awards for introducing innovative practices in student learning and developing digital 

literacy skills.Every year, teachers of schools receive national and European honors for implemented inter-

national projects.  

Congratulations on the award! 

GO CAMP 
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Випуск 2019— науковий, творчий та спортивний  

потенціал України! 

Ліпич Софія, випускниця 7-А класу, акторка Ковельського 

аматорського театру «10 ряд 10 місце» та учениця Волинсь-

кого музично-драматичного театру імені Тараса Шевченка.  

Життєве кредо : «Людина, якою вам судилося стати – це 

тільки та людина, якою ви самі вирішите стати». 

   Соломія Купрійчук, випускниця 7-А класу,   неодноразова 

призерка лінгвістичних  олімпіад та конкурсів, переможець об-

ласного рівня конкурсу-захисту наукових робіт з німецької мо-

ви: 

     - У шкільному віці необхідно займатись саморозвитком, пе-

ребувати у постійному пошуку заняття, яке приносило б задово-

лення і допомогло б розкрити власний потенціал.  

     Ще змалку я займаюсь вокалом, тому є лауреатом міських та 

обласних конкурсів. Вже понад 11 років  захоплююсь народною 

хореографією. Я - вихованка дитячого ансамблю народного 

танцю "Барвінок", який є призером всеукраїнських та міжнарод-

них конкурсів.  

     Вже зовсім скоро переді мною простелиться стежина, що по-

веде до самостійного життя. Але любов до улюбленої справи 

ніколи не зникне.  

    Я бажаю гімназистам сили й натхнення, вірити в себе і  ніко-

ли не зупинятись, щоб досягти успіху й обрати правильний 

шлях в майбутнє. Соломія Купрійчук 

Софія Ліпич 
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Випуск 2019— науковий, творчий  та спортивний  

потенціал України! 

  

Аліна Марчук 

      Аліна Марчук, випускниця 7-А класу: 

 -  Я займалася плаванням близько 8 років. Це безліч  змагань об-

ласного та всеукраїнського рівня.Отримала багато нагород, не тіль-

ки грамоти та медалі, часто були й грошові винагороди. Я обож-

нюю цей вид спорту! І дуже дякую моєму тренеру за те, що довгий 

час виховував у мені якості справжнього чемпіона!  

   Вірте в себе, будьте наполегливими - і успіх обов'язково вас наз-

дожене! 

Анна Літвінчук, випускниця 7-А класу:  

 - Вже протягом п‘яти років я займаюсь вокалом у студії співу «Нові талан-

ти».  За цей час я зрозуміла, що хочу пов‗язати своє майбутнє життя зі спі-

вом. Коли я на сцені - я розкриваюсь перед публікою та намагаюсь донести 

свої почуття слухачам, пропускаючи пісню через себе.  

    Займайтесь улюбленою справою - будьте щасливі!  

Анна Літвінчук 

Каміла Пасаман, випускниця 7-А класу, призер Всеукраїнського конкур-

су-захисту наукових робіт: 

 - Вибір теми наукової роботи  ("Хронотопні параметри ранньої драма-

тургії Моріса Метерлінка")  був зумовлений моїм власним захопленням 

драматургією. 

      Виборовши перше місце в другому етапі обласного конкурсу, я зро-

зуміла, що участь у третьому етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту 

наукових робіт - це шанс отримати перемогу та додатковий бонус для 

вступу до вишу. Тому доклала максимум зусиль та отримала омріяну 

перемогу. 

      Особливу вдячність хочу висловити своєму науковому керівнику та 

наставнику - Велимчаниці Нелі Юріївні  за професіоналізм, за допомогу 

й підтримку, за віру в мене.  

 

    Гімназисти, пам'ятайте, наполеглива праця  — шлях до перемоги! 

Каміла Пасаман 



8  

8 

Подорожуємо Україною 
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STEM-подорож "Краще гір є тільки гори, на яких ти ще не був..."  

Мандрівка рідною країною: чи є щось більш захо-

плююче? Ковельські гімназисти, випускники 5-А та 5–

Б класів, після вручення свідоцтв про здобуття базової 

середньої освіти вирушили в триденну подорож у Кар-

пати. Мандрівка була продумана так, щоб поєднати 

приємне з корисним: відпочинок - з пізнавальними 

екскурсіями, пісні та розваги — з репетиціями до май-

бутньої постановки п‗єси Олени Пчілки. Маршрутний 

лист розробили Зінчук Іван та Хільчук Олександр, гли-

бокі знання з географії допомогли у цій справі. Арте-

мук Галинці та Михалевичу Віталію надзвичайно ціка-

во було вираховувати час подорожі відповідно до кіло-

метражу. 

У перший день нас гостинно зустріло покутське 

містечко Коломия. Музей писанкового розпису — 

унікальна архітектурна споруда у формі найбільшого в 

світі яйця висотою 14 метрів, де зібрані найрізно-

манітніші експонати з усього світу. Вразили, наприклад, яскраві писанки з міста Володимир - Волинського, 

що стали зразком елементів колекції одягу бренду Guссі. Це зацікавило дівчаток, які мріють стати дизайне-

рами: Стрельчук Марію та Шкадюк Ангеліну. 

Після довготривалої прогулянки під палючими променями червневого сонця справжньою розкішшю для 

нас стали Сріблясті Водоспади в Шешорах. Проте й тут у гімназистів з'явились питання: який хімічний склад 

води у гірських річках? Які саме мікроелементи роблять її настільки корисною? 

Катя Громік, призер міської олімпіади з хімії, змогла пояснити, чому гірська во-

да так позитивно впливає на фізичний стан людини. На-

ступного дня в довгу мандрівку покликали нас нарешті 

гори. Писаний камінь — загадковий й чарівний куточок 

Верховинщини. За легендами, там збиралися мольфари, 

які могли змінити навіть рух хмар, тому це місце було 

неначе пронизане духом містики. Учні гімназії неодно-

значно сприйняли інформацію про чаклунство, адже їх-

ній рівень наукових пізнань та християнська мораль до-

зволяє уже сміливо заперечувати вплив надприродних 

сил. Проте звичаї й традиції гуцульського народу захо-

пили своєю унікальністю. 

  Третій день був також насиченим та пізнавальним. 

Знання, отримані під час 

відвідин музею фільму «Тіні забутих предків» С. Пара-

джанова за однойменною повістю М. Коцюбинського та Літературно-

меморіального музею Івана Франка, безперечно стануть у нагоді гімназистам при 

вивченні цих авторів у старшій школі. А процес виготовлення сиру настільки за-

цікавив нас, що Зоя Василівна пообіцяла на уроці літератури обов'язково спробу-

вати виготовити бринзу власноруч. Найбільш вражаючою для нас була інформа-

ція про бактерію, яку гуцули беруть зі шлуночка маленького телятка.  

   Подорож підходить до кінця, на горизонті заходить сонце, автобус наближає 

нас до рідного міста Ковеля, а думками ми все ще в горах, на березі гірської річки 

Чорний Черемош, зі славними гуцулами, які люблять та бережуть традиції свого 

народу. Дякуємо їм за це! 
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Олена Пчілка - дітям 

    Знаменною подією для гімназії стала зустріч представників Волинського інституту післядиплом-

ної педагогічної освіти, Волинської обласної організації Національної спілки краєзнавців України, 

управління освіти виконавчого комітету Ковельської 

міської ради, ковельського вчительства та інших гос-

тей під час історико-педагогічних читань, присвяче-

них 170-ій річниці від дня народження Олени 

Пчілки.  

    Зі вступним словом перед присутніми виступив 

Олешко П.С., ректор ВІППО, кандидат історичних 

наук. Привітав слухачів з нагоди такої визначної 

події начальник управління освіти м.Ковеля Бич-

ковський В.В. Директор гімназії Вальчук О.І., лауре-

ат обласної премії ім. Лесі Українки, представила 

поетапну реалізацію проєкту «Присвоїмо ім‘я гімна-

зії», вказавши на всі заходи, які були спрямовані на 

здобуття гімназією  почесного імені Олени Пчілки. 

Свій виступ Олена Іванівна побудувала інтерактивно, адже запросила до художнього читання поезії 

«Волинські спогади» Олени Пчілки ученицю 5 класу Шевчук Софію, а згодом надала слово випус-

книці гімназії Місяць Мар‘яні, яка презентувала виставку авторських вишитих робіт за схемами 

Олени Пчілки ковельської майстрині Тетяни Ведмедюк.  

      На науковій конференції представив свою доповідь Бондаренко Г.В., професор, завідувач кафе-

дри документознавства і музейної справи СНУ на тему : «Леся Українка і родина Косачів в освіт-

ньому просторі Волині». Семенюк В.А., го-

лова Ковельської організації Національної 

спілки краєзнавців, розповідав про Олену 

Пчілку як про борця за українську мову, а 

Макарук К.Г., учитель ЗОШ № 10 нашого 

міста, - про материнську школу берегині ро-

ду Косачів.  

     Учениця 10 класу гімназії Хлуд Марія, 

член наукового товариства «Еврика», запро-

понувала аудиторії свої розвідки про педаго-

гічні ідеї Драгоманівни в драматичних тво-

рах для дітей.  

     Цікавою була доповідь кандидата філоло-

гічних наук, завідувача музеєм Лесі Україн-

ки при СНУ Давидюк Т.Я., яка спрезентува-

ла поетичні присвяти Олени Пчілки у збірці 

поезій «Думки-мережанки». Волинські мотиви у дитячих п‘єсах Ольги Косач досліджувала Бара-

новська Л.Л., заступник директора з організації роботи з обдарованими учнями гімназії, з цим мате-

ріалом можна ознайомитися на нашому сайті.  

      Свято науки завершила вистава аматорської театральної студії під керівництвом учителя 

української мови Приступчук З.В. за мотивами п‘єси Олени Пчілки «Світова річ». Випускники 9-А 

класу потішили присутніх вдалою грою та дотепним гумором.  

Л.Барановська, заступник директора з НМР 

Волинезнавчі історико-педагогічні читання «Освіта та виховання 

в родині Косачів: талановита матір талановитих дітей»     
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Хоровому колективу «Первоцвіт» КЗ «Ковельська міська гімназія 

імені Олени Пчілки» присвоєно почесне звання  
 

   

 

  

 

 

 

 

 
    Рішенням експертної комісії Міністерства 

освіти і науки України (Наказ МОН України 

від 17.04 2019 р. №498) вокально-хоровому 

колективу «Первоцвіт» КЗ «Ковельська мі-

ська гімназія імені Олени Пчілки» присвоє-

но почесне звання «Зразковий художній колектив» системи Міністерства освіти і науки України. 

Хоровий колектив «Первоцвіт» комунального закладу «Ковельська міська гімназія імені Олени 

Пчілки» створено у 1996 році. Керує хором вчитель-методист, завідувач МО предметів художньо-

естетичного циклу Сметюх Олена Степанівна. Із 1997 року із колективом працює концертмейстер  

Михалевич Володимир Іванович. 

У вокально-хоровому гуртку займаються учні 5-11 класів віком 10-16 років. Станом на 2018-

2019н.р. його чисельний склад - 90 гімназистів. На базі хору «Первоцвіт» діє хорова група, ан-

самбль «Глорія», а також займаються солісти.  Виконання пісень здійснюється в супроводі фортепі-

ано і фонограм, широко практикується академічний акапельний спів.  

Запорукою якісного звучання хору «Первоцвіт» є не тільки чиста інтонація, досконалий стрій та 

ансамбль, правильно поставлене співоче дихання, голосоведення, чітка дикція, але й уміння слуха-

ти та поважати один одного. 

Робота над кожним новим твором грунтується на глибокому аналізі змісту та образної палітри. 

Інноваційна значущість творчої діяльності керівника полягає в поєднанні різних методів і прийо-

мів, які дозволяють створювати власні методичні комбінації. 

Хоровий колектив «Первоцвіт» щорічно представляє свої виступи на заключному звіті художніх 

колективів закладів освіти міста. У 2013 році Сметюх О.С. презентувала досвід позакласної вокаль-

но-хорової роботи педагогів Волині перед учасниками та членами журі фінального етапу фахового 

конкурсу «Учитель року» (номінація «Музичне мистецтво»), що проходив у Луцьку. У 2014-му ро-

ці творчий колектив відзначено «Золотим дипломом» Відкритого фестивалю хорових колективів 

«Ми - надія жива Кобзаря!» Цьогоріч хор та ансамбль вітали пісенними доробками фіналістів-

географів Всеукраїнського конкурсу освітян. 

Солісти - учасники хору щорічно стають призерами творчих співочих форумів різних рівнів. Ху-

дожні номери вокалістів гімназії є окрасою міських і обласних громадських заходів, концертів, при-

урочених пам‘ятним датам тощо. 

 

О. Сметюх, художній керівник, вчитель-методист,  

завідувач МО предметів  художньо-естетичного циклу 

«Зразковий художній  

колектив»  
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Здоров'язберігаючі технології активно 

впроваджуються в навчальний процес, 

адже сьогодні кожен розуміє, що здоровий 

той, хто дбає про своє здоров'я. 

Учні 4-а класу провели чайну цере-

монію на тему: "Фіточай- запорука здоро-

вого способу життя". Під час церемонії 

учні, батьки, вчителі отримали цікаву ін-

формацію про лікарські рослини які вико-

ристовують для приготування чаю, речови-

ни що містять різні лікарські рослини, 

фізіологічна дія фіточаю на організм. Ко-

рисні властивості та протипоказання вико-

ристання чаю з ромашки, м'яти, липи, нігтиків, звіробою, мучниці, пирію, хвоща, шипшини. Учні 

з'ясували, що залежно від застосування чай може мати профілактичну, лікувальну фізіологічну дію 

на організм. Способи приготування різні залежно від застосування. 

Валентина Бобер, учениця 4-А класу 

      

 

 

 

    Навесні учні 1-Б класу разом із класним керівни-

ком, вчителем природи, Людмилою Петрівною  Ко-

валь здійснили цікаву та пізнавальну екскурсію на 

Станцію юних натуралістів. Ніхто з присутніх навіть 

не міг уявити, що такий заклад є в нашому місті й так 

ефективно функціонує. 

     Усі гімназисти тепер знають, хто такі юннати - це 

вихованці гуртків цього закладу, які люблять природу 

і прагнуть  її глибшого  вивчення та розуміння. Допо-

магають їм у цьому талановиті й небайдужі педагоги.  

Захопленню від побаченого не було меж, але найбільше вразили, звичайно, нас клітки з перна-

тими: какаду та птахами-нерозлучниками. 

Учням цікаво було спостерігати  за пухнастиками: морськими свинками та хом'яками. Побачили  

також велику кількість різновидних  рослин: багато видів кактусів, бананів, дифенбахію, ліану з 

маракуйї, сон-траву, лимонну та апельсинову м'яту, розмарин. Особливо мене вразила квітка, яка 

розцвіла на кактусі опунція. Приємно здивував акваріум з різновидними рибками. Наша подорож 

була дуже захоплюючою  та важливою для всіх, тому що ми ознайомилися і глибше пізнали ціка-

вий світ природи, яку наші гімназисти будуть завжди берегти! 

Ірина Дейнека, учениця 1-Б класу 

STEM екскурсія в СЮН  

Фіточай - запорука здорового способу життя  
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    Творча майстерня 

Виставка  «Відомі жінки світу»  

Актова зала  нашої гімназії  -  те місце, куди  завжди хочеться  зайти, бо знаєш: тут обов'язко-

во відпочинеш душею, знайдеш для себе розраду і втіху.  Саме тут зібралися шанувальники твор-

чості талановитої майстрині - Тетяни Ведмедюк. Вишивальниця презентувала для гімназійної ро-

дини виставку на тему: «Відомі жінки світу». 

Тетяна Петрівна розкрила секрети, звідки бере початок її «вишивана біографія». Спершу май-

стриня вишивала лише хрестиком. Згодом, навчаючись у Львові в Школі української вишивки, во-

на опанувала різні техніки: низинка, кафасор, верхошов, вирізування, настилка по сітці, французь-

кий вузлик, шов Барджелло та безліч інших швів і мережок. Нині для обміну досвідом Тетяна Пет-

рівна співпрацює з відомими вишивальницями та дизайнерами України, спільно з якими створює 

колекції, що успішно демонструються на українських тижнях моди та за кордоном. 

Сьогодні творчий доробок майстрині - це величезна колекція вишиваних оберегів. До речі, на 

виставці було представлено роботи, вишиті за схемами, зібраними Оленою Пчілкою та Ольгою Ко-

сач-Кривинюк. Відвідувачі мали надзвичайну можливість помилуватися експонатами, адже вишу-

кані сукні залюбки 

погодились проде-

монструвати в по-

казі-дефіле учениці 

6-А та 6-Б класів. 

Велика шану-

вальниця творчості 

Тетяни Ведмедюк, 

Ковтун Любов Пет-

рівна, присутнім 

розповіла про те, 

що орнаменти на 

сорочках та сукнях 

здавна безпомилко-

во вказували на со-

ціальний та майно-

вий стан людини, 

за візерунком на 

вишивці можна бу-

ло легко встанови-

ти, чи у шлюбі жін-

ка, скільки у неї 

дітей, чи добрий чоловік та чи велике господарство. Вишивання повсякчас вимагало від майстринь 

особливих навичок. 

Шов палестрина, гобеленовий шов, прорізна гладь, захватний шов, шов Катерини Медічі то-

що - це техніки, яким Тетяна Петрівна надає сучасного прочитання. 

Кожна вишивана річ майстрині має свою «біографію». Навіть назви в них не випадкові. Мі-

сяць Мар‘яна, донька Тетяни Петрівни, (до речі, моя колишня учениця) інтерпретувала оригінальні 

«імена» вишиваних сорочок - Scarlett, Victoria, Catherine, Helena,Cordelia та ін. 

Роботи Тетяни Ведмедюк - це барвиста квітка в українському мистецтві. 

 

О. Чак, вчитель української  мови та літератури 
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