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Цитати в №
«Ось краща порада, яку можна
дати юнацтву: знайди що-небудь,
що тобі подобається робити, а
потім знайди кого-небудь, хто
буде тобі за це платити».
Кетрін УАЙТХОРН
«Уранці,
коли
пробуджуєшся,
спитай себе: що я маю зробити?
Увечері, перше, ніж заснути: що я
зробив?»
ПІФАГОР

Щорічно в гімназії №1 відбувається
безліч різних святкових заходів. Цей
рік також не є винятком. 22 вересня
освітянська
громада
міста
Суми
гостинно зустріла учасників ХХІІІ щорічної
конференції Всеукраїнської асоціації
«Відроджені гімназії України».
Тема зустрічі –
«Формування
сучасного іміджу навчального закладу
в умовах трансформації європейського
освітнього
простору
і
викликів
глобалізації: реалії та перспективи».
Педагогічний і учнівський колективи
нашої гімназії, першого україномовного
закладу нового типу в Сумській області,
радо зустріли учасників конференції. А
це були директори навчальних закладів
нового типу з усіх куточків України, Арі
Покка – президент ICP (міжнародної
асоціації керівників шкіл), Олена Попова
– директор Департаменту освіти і науки
Сумської обласної адміністрації, Галина
Плахотникова –директор інформаційнометодичного центру управління освіти
і науки Сумської міської ради… Очолив
конференцію
Ярослав
Турянський,
президент
Всеукраїнської
асоціації
«Відроджені гімназії України».
Арі Пока під час виступу познайомив
учасників конференції з принципами
фінської освіти, зокрема, зосередив увагу
присутніх на рівності, безкоштовності,
індивідуальності,
практичності,
автономності, добровільності й довірі в
наданні освітніх послуг у Фінляндії.
Педагогічний
колектив
Сумської
гімназії №1 підготував цікаву програму
для учасників конференції. Директор
Катерина
Бондарєва
презентувала
навчальний
заклад.
З
іміджевою

складовою
управлінської
діяльності
адміністрації
гімназії
познайомила
присутніх
заступник
директора
з
навчально-виховної
та
науковометодичної роботи Лариса Симоненко.
Представили роботу гімназії як школипартнера міжнародного проекту «Школи
– партнери майбутнього» заступник
директора з навчально-виховної роботи
Лариса Пчеляна та вчителі німецької
мови Ірина Сердюк, Ольга Дашкіна,
Інна Ярошенко й учні гімназії. А своїми
враженнями від навчання за цим
проектом у Німеччині поділилася учениця
гімназії Анна Безденежних.
Цікавим
і
пізнавальним
став
виступ учителя англійської мови Анни
Никоненко, яка представила діяльність
гімназії як партнера європейської школи
в E-Twinning.
Заступник директора з виховної
роботи Наталія Семенцова та керівник
дискусійного клубу, вчитель української
мови та літератури Алла Баєва
познайомили гостей із особливостями
роботи
клубу,
діяльністю
студії
журналістики, правилами проведення
дебатів. Разом із гімназистами вони
залучили присутніх до обговорення
важливої проблеми сучасності – взаємин
батьків і дітей.
Завершилася зустріч у гімназії
за «круглим столом», де учасники
конференції обговорили важливі питання
організації
сучасної
управлінської
діяльності
навчального
закладу,
поділилися власними напрацюваннями,
обмінялися враженнями.
Ірина КОЛЕСНИЧЕНКО

Рима номеру
Вечірнє сонце, дякую за день!
Вечірнє сонце, дякую за втому.
За тих лісів просвітлений Едем
і за волошку в житі золотому.
За твій світанок, і за твій зеніт,
і за мої обпечені зеніти.
За те, що завтра хоче зеленіть,
за те, що вчора встигло оддзвеніти.
За небо в небі, за дитячий сміх.

За те, що можу, і за те, що мушу.
Вечірнє сонце, дякую за всіх,
котрі нічим не осквернили душу.
За те, що завтра жде своїх натхнень.
Що десь у світі кров ще не пролито.
Вечірнє сонце, дякую за день,
за цю потребу слова, як молитви.
Ліна КОСТЕНКО

Про все - звідусіль!
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І знову – свято
журналістики

5-7 листопада в гімназії
відбудеться 13-й обласний
турнір
юних
журналістів.
Турнір,
що
вже
став
невід’ємною складовою життя гімназії. На короткий час
його щорічного проведення наші стіни наповнюються
енергією невпинних розумів і
гарячих сердець.
Цього року на тюжівців
чекають 16 запитань, які
охоплюють
усі
сфери
журналістики, та окремий
блок – творчий конкурс.
Сподіваємося, всі учасники турніру добре підготовлені
та готові до боротьби. А
головне – ми впевнені, що
на турнірі не буде переможених, зате кожен отримає
такий необхідний досвід боротьби, співпраці та дружби.
Гімназію
на
турнірі

представляє команда «Nota
Bene».
Ми радо зустрічаємо команди у стінах нашого закладу і сподіваємося на палку полеміку та результативну
співпрацю.
Влад ГНАПОВСЬКИЙ

БІБЛІОТЕКА

Хочеш бути
розумним – читай!
Багато
років
існує
бібліотека Сумської гімназії
№1 – власне, від самого народження навчального закладу. Та протягом
цього часу незмінним є
привітне
обслуговування
і великий вибір книжок. У
першій чверті нинішнього
навчального року в нашій
бібліотеці
заплановано багато подій. Серед
них акція «Подаруй книгу
своїй бібліотеці», місячник
шкільної бібліотеки, конкурс
«Кращий читач», фотоакція
«Діти та книги»… Для учнів
1(5) класів планується захід

5’ 15

«Від книги – до світла, до
знань, до життя!».
Девіз усіх цих заходів
– «Читаючі діти розумніші
всіх на світі!».
Кожен, хто хоче взяти участь у акціях, хай
частіше відвідує бібліотеку
й дізнається про їх хід. Для
участі в конкурсах треба надіслати свою роботу на електронну адресу
бібліотекаря – zhilnikova@
rambler.ru . Найкращі твори будуть опубліковані на
сайті гімназії.
Аріна ОРЄХОВА

ГІМНАЗІЯ-БЛІЦ
Хочеш бути
космонавтом? – Ні, лікарем!
Гімназисти визначилися з майбутніми професіями
Для чого ми навчаємося
в
школі?
Щоб
стати
освіченими, – скажете ви.
Щоб здобути потрібні в
житті навички, – і тут ми також згодимося з відповіддю.
Щоб обрати свій шлях у
житті, – вважають ще одні.
І це теж вірно. Бо ж усе, що
ми отримуємо в гімназії, дає
нам можливість професійно
зорієнтуватися щодо самого
себе і обрати майбутній фах.
Який саме?
Кажуть, у різні часи школярі
обирали
різні
професії.
Що
обирають
сьогодні
гімназисти, ми дізналися у
них, провівши опитування «Які
три професії, на твою думку, є найпривабливішими
й
найперспективнішими
сьогодні? Чому саме їм ти
віддаєш перевагу?»
Катерина Ухіна, 7(11) Б:
«Як на мене, найперспективнішими
наразі
є
професії в аграрній сфері,
оскільки такі фахівці завжди затребувані. А також
товарознавство, адже все
будується
на
продажукупівлі всього можливого».
Віталій Спаських, 5(9) А:
«Програміст (С++, Java),
менеджер із міжнародних
відносин – для підняття
рівня
України
відносно
інших країн, і вчитель – щоб
виховати нове покоління
дітей із правильними поглядами на життя».
Олексій
Москвітін,
6(10) Б: «IT-фахівець, адже
такі затребувані в кожній
успішній компанії; прокурор
або адвокат – одна з основних гілок, що мають владу
та гроші; а ще – лікар, адже
завжди є кого лікувати».
Юлія Міхно, 4(8) В:
«Я
вважаю,
що
найперспективніші
й
найпривабливіші професії –
це лікар і міліціонер. Третю
назвати не можу. Чому так
вважаю? Тому що представники цих професій – люди,
які допомагають іншим».
Лілія
Гульмомедова,
2(6) В: «Вчитель, лікар,
суддя. Тому що вони мені
подобаються , і вони, на
мою думку, є дуже важливими сьогодні».
Аніта Смирнова, 6 (11) В:
«Я вважаю, що в першу
чергу це ІТ-фахівець, адже
ми живемо в сучасному
світі, в якому техніка майже
керує людиною. Далі йдуть

юристи, адвокати. Всі люди
намагаються
відстоювати
свої права, кожен день до
юристів приходять сотні
людей за допомогою. І,
звичайно, лікарі, – бо кожен
день люди народжуються,
хворіють, помирають. Лікарі
завжди потрібні людям, ця
професія буде завжди актуальна та перспективна».
Горожанецький
Іван,
4(8) Б: «Банкір, продавець
млинців, повар. Тому, що
мені дуже цікаві ці професії».
Данило
Наумець,
4(8) Б: «Лікар, професійний
баскетболіст, двірник. Тому
що мені подобаються ці
професії, та мені хотілося
б колись працювати у таких
сферах».
Анастасія
Железняк, 6(11) Г: «Насправді,
складно дати відповідь на
це запитання, адже для когось є привабливою одна

професія, для когось інша,
все залежить від того, до
чого тягнеться душа. Особисто мені подобаються
професії, що пов’язані з
іноземними мовами, тобто перекладач. Не буду
говорити, що ця професія
є
найперспективнішою,
але вона може бути доволі
прибутковою, якщо добре
влаштуватись. У наш час
вибір професій достатній,
тож все залежить, мабуть,
від людини. Деякі люди, починаючи працювати і в МакДональдс, успішно влаштовували своє життя».
Таміла Іземенко, 4(8) Б:
«Лікар, учитель, еколог.
Тому,
що
вони
дуже
важливі. Лікарі виліковують,
вчителі вчать, а екологи
спостерігають за станом
природи. Всі вони важливі
для мене».

Продовження на стор.4-5.

Вісті ДРГ

Кого ти обрав,
або Школу твориш саме ти
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цікаві фільми, можна було б проводити інтелектуальні конкурси, спортивні
змагання.
• Президент повинен мати стрижень. Я його маю, на мою думку.
• Я запропонував свою кандидатуВибори президента, відповідальні манди я пройшов класами і переконав
ру і сподіваюся, що до неї поставлятьвибори, чесні вибори, вибори, які людей зробити вибір на мою користь.
ся серйозно.
мають суттєво вплинути на поточний
навчальний рік… Газета «Гімназія»
Потім своїми планами поділився
Після опитування чотирьох із
ще
напередодні
голосування Ярослав ХОЛОД:
п’яти претендентів на роль превирішила провести бесіду з кожним
•Бо зі мною гімназія стане краще.
зидента гімназії, ніщо не віщувало
із претендентів на пост президента
• Я пропоную багато нових заходів,
форс-мажорів, але… не так сталося,
Демократичної Республіки Гімназії. із якими ви можете ознайомитися в
як гадалося. Кандидат на пост преМи запропонували їм відповісти на моїй програмі.
зидента, яка має бути публічною люп’ять актуальних запитань, що до• Проводив би більше розвиваюдиною в масштабах школи, просто
поможуть учням краще уявити, яких чих заходів для учнів, щоб вони могли
відмовилася нам відповідати. Єдине,
лідерів ми обираємо. Прочитавши ці заявити про себе.
що сказала Каріна ОЗАЙДИН, було:
відповіді, можете звірити, чи не поми• Це лідерство та організованість.
- Це інтерв’ю, чи провокаційні залися ви, обираючи.
І я володію цими якостями.
питання? На інтерв’ю треба давати
Отже, запитання:
• Я не буду нікого переконувати
згоду, а я її не давала.
• Чому, на твою думку, обрати ма- – мої вчинки говорять за мене! Моя
До речі, Каріна навіть не знала
ють саме тебе?
програма це вже привід голосувати за
про існування газети «Гімназія». Такий
• Що нового та революційного ти мене.
собі кандидат…
можеш запропонувати гімназії?
Отже, дорогі гімназисти, тепер ви
• Якщо б тебе обрали і ти
Аріна ОРЄХОВА також розповіла
зможете звіряти плани кандидатів і
став би президентом, як би зміг «Гімназії» про свої цілі, її відповіді
справи тих із них, хто все ж отримав
урізноманітнити дозвілля учнів?
були наступними:
посади в уряді ДРГ – контролюйте,
• Якими якостями та рисами ха• Тому, що я зможу урізноманітнити
виборці!
рактеру повинен володіти президент, навчання в нашій гімназії, на відміну
А наша загальна порада на
і чи вважаєш ти, що маєш ці якості?
від інших кандидатів, які в більшості
майбутнє: вибирайте головою, друзі.
• Як би ти переконав учнів голосу- дають порожні обіцянки.
Думайте! Це корисно.
вати саме за тебе?
• Я зможу вислухати кожного
Ангеліна КОВАНДА
учня, їх прохання і побажання, доПершим відповів Віталій СПАСЬКИХ:
• Потрібно вибрати саме мене,
тому що у мене є бажання і можливість
поліпшити дозвілля гімназистів.
• Моя мета: різноманітність. Багато обіцяли, але не проводили турніри
з кіберспорту. У моїх силах їх провести. Також хочу дати можливість
гімназистам вивчати рідний край,
проводячи недорогі екскурсії Сумською областю. Буду проводити значно більше конкурсів за вузькими напрямками, окремо – для співаків,
читців, танцюристів. Хочу провести
благодійний концерт учнів із платним
входом, а гроші передати в Будинок
маляти. І це тільки невелика частина
моїх планів.
• Президент повинен бути організованим,
відповідальним,
уміти
повести за собою колектив, а ще
спілкуватися з усіма людьми на рівних.
Не маючи цих якостей, я б не пішов у
президенти.
• Я повісив плакат, а також
розвісив листівки зі своєю програмою у популярних місцях і кабінетах
гімназії. Також із частиною своєї ко-

дати радості в сірі шкільні будні, й я
ДІЙСНО БУДУ ЦЕ РОБИТИ.
• Я б додала більше свят,
екскурсій, заходів, які у жодному разі
не вплинули б на навчання.
• Мені здається, що президент повинен бути наполегливим, відповідальним
і ініціативним. І мені здається, що дві з
цих якостей у мене є.
Президент ДРГ – Віталій Спаських,
• Якщо б у мене було більше часу учень 5(9) А класу.
і можливостей, я б розповіла кожному
Прем`єр міністр – Каріна Озайдин,
класу переваги моєї програми і переучениця 5(9) В класу.
конала б, що завдяки цій програмі
Міністр освіти та творчості – Анна
гімназія дійсно стане кращою.
Турчіна, учениця 5(9)-В класу.

Хто керує
Демократичною
республікою «Гімназія»
цього навчального

Малєк АЛЬ ЗАКЛИ з радістю
пішов на контакт із газетою
«Гімназія» та повідомив багато
цікавого про свою програму:
• Я народився в Києві і прожив
там усе життя. Навчався у приватній
гімназії, там рівень набагато вищий,
ніж тут, і я хочу, що б наша гімназія не
відставала.
• Я хочу створити нові рухи: для
допомоги ветеранам, дітям, учасникам АТО.
• Можна було б усім збиратися
після школи в актовому залі і дивитися

Міністр культури та відпочинку –
Олена Плачковська, учениця 5(9) -А
класу.
Міністр спорту та туризму – Дмитро Литвиненко, учень 5(9)-Б класу.
Міністр інформації та преси – Аріна
Орєхова, учениця 4(8)-Б класу.
Міністр соціального захисту (центр
«Покликання») – Діана Волкова, учениця 5(9)-В класу.
Міністр дисципліни і порядку –
Валерія Хобот, учениця 4(8)-В класу.
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Крок у майбутнє

ІЦ
ГІМНАЗІЯ-БЛ
Хочеш бути
космонавтом? – Ні, лікарем!

Гімназисти визначилися з майбутніми професіями
Продовження. Початок на стор.2.
Марія Радченко, 3(7) А: «Косметолог, хірург і програміст. На даний час
дуже перспективна робота лікаря, тому
що вони заробляють багато грошей.
Програміст, тому що на даний час їх
мало в нашій країні і цим можна скористатися та поїхати в іншу країну».
Діана Подоляко, 7(11) Б: «Лікар,
вчитель, вчений. Просто вони мені подобаються...»
Олександра Шульга, 4(8) А: «Президент, бізнесмен, дизайнер. Я люблю гроші, а у всіх цих професіях велика зарплата».
Ангеліна Коваленко, 7(11) А:
«На мою думку, професія в ITсфері, інженерному напрямку та
така професія, як медик, сьогодні
є дуже перспективними. Розглянемо, наприклад, IT-напрямок. Він
дуже потрібний на сьогоднішній час,
адже наше суспільство все більше
автоматизує різноманітні процеси і
для того, щоб керувати цими процесами, системами існує така нова
професія як програміст. Програмісти
також
охороняють
різноманітну
інформацію від інших програмістів,
утворюють 3D моделі, які можна вже
надрукувати на 3D-принтері та виконують інші, корисні для цьогочасного суспільства функції, які можна
перелічувати безкінечно. Без всякого сумніву та обговорення, інженери
- творці всього, що нас оточує. Без
інженерів, мабуть, ми жили б і досі
як наші предки. Уявіть собі, жити без
кулькових ручок, або ж без стільця,
або ж без велосипеда. Неможливо, правда? Тому інженери завжди
користуються попитом. А медицина нам, безперечно, потрібна для
того, щоб успішно долати хвороби,
подовжувати тривалість життя, а
отже, лікарі є найважливішою ланкою нашого суспільства, без яких
людству загрожувало б скорочення
популяції, регулярні епідемії хвороб. На прикладі моїх аргументів
можна переконатися, що ці три
професії є дуже важливими та перспективними на сьогоднішній. Проте підсумовуючи, я все ж таки хочу
наголосити, що кожна професія є
важливою по-своєму і не
буває зайвих, непотрібних
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професій, бо всі вони становлять частинку нашого сьогочасного життя».
Влада Репецька, 7(11) Б: «На
сьогодні англійська найпопулярніша в
світі. Тож знання англійської важливе.
Тому перекладач це дуже перспективна професія».
Софія Лободина, 2(6) А: «Лікар,
акторка, менеджер. Акторка, бо я люблю грати різні ролі. Лікар, тому що
його потребує кожна людина. А менеджер… Мені просто подобається ця
професія».
Олександра Молчанова, 4(8) В:
«На мою думку, одна з найкращих
робіт на цей час – перекладач (добре
оплачується, доволі цікава і перспективна). Дизайнер одягу, – можливо,
не дуже перспективно, якщо жити в
маленькому місті, як Суми, наприклад, але якщо дуже старатися, то
саме ця робота принесе немалі кошти та ще славу й повагу серед людей.
Лікар – благородна професія, хороші
спеціалісти дуже шануються і вони отримують хороші кошти. Та й взагалі,
чи не прекрасно майже кожного дня
розуміти, що рятуєш людське життя?»
Степан Бірченко, 4(8) Б: «Продавець морозива, лікар, футболіст. Тому
що вони мені подобаються, і я люблю
морозиво».
Катерина Шпетна, 4(8) Б: «Банкір,
економіст, хірург. Мені подобаються
ці професії, тому що хірурги оперують
людей, економісти економлять наші
гроші, а банкіри видають нам гроші. Всі
ці професії є одними з найважливіших».
Станіслав Гайда, 4(8) Б: «Президент, космонавт, репер. Бо вони гарно заробляють».
Катерина Сюркало, 4(8) Б:
«Окуліст,
програміст,
космонавт.
Окуліст – лікує зір, програміст –
ремонтує важливу для нас техніку,
космонавт – досліджує нові землі».
Діма Жовба, 1(5) А: «Міліціонер,
космонавт, учитель фізкультури. Тому
що бути фізруком – це круто! А міліція
може стріляти з пістолета. А космонавт – це захоплююче».
Тетяна Нікуліна, 4(8) Б: «Лікар,
візажист, косметолог. Тому що вони
популярні на цей час».
Дар’я Іванова, 4(8) Б: «Прокурор,
дизайнер, лікар. Бо вони мають гарні
зарплати».

Крок у майбутнє
Єлизавета Кулагіна, 4(8) Б:
«Лікар, фармацевт, перекладач. Тому
що це цікаво, мені подобаються хімія,
біологія та іноземні мови».
Павло Тітов, 4(8) Б: «Лікар,
футболіст, будівельник. Бо вони мені
подобаються».
Ярослав Гордус, 4(8) Б: «Стюарт,
стоматолог, перекладач, Тому що це
завжди престижно».
Дмитро Войтович, 1(5) А: «Водій
маршрутного таксі, водій таксі, космонавт. Тому що можна заробити багато
грошей».
Катерина Ніколаєнко, 3(7) В :
«Юрист, перекладач, стоматолог. Бо
вони багато заробляють».
Богдан
Кравченко,
4(8) Б:
«Блогер, відеоблогер, лікар. Вони
класні».
Настя Пономарьова, 7(11) А:
«По-перше, це програміст, і, звичайно, нікого цим вибором не здивуєш,
ця професія зараз дуже популярна і
затребувана, оскільки більшість свого
життя сучасна людина проводить, користуючись електронікою. По-друге,
генетик, генний інженер, оскільки
живі істоти хворіють і будуть хворіти,
а ця професія відкриває можливості
до вирощування органів, а також, у
зв’язку з попередньою, ще й створює
можливості перевтілення людського «я» у безсмертний організм робота. І третя, остання перспективна
професія, на мою думку, – це політик.
Бо як би там не було, але вміння правильно говорити, приймати рішення
ніколи не залишиться без уваги, а
коли ці якості зв’язані і з високими моральними якостями та бажанням бути
відомим серед людей, то політика є
перспективною».
Крістіна
Стафійчук, 2(7) Б:
«Біолог, художник, математик. Бо
вони мені подобаються».
Богдана Стаховська, 4(8) В: «Патологоанатом, стюардеса, офіціант.
Вони прикольні».
Стеханія Кухарук, 1(5) Б: «Лікар.
Вчитель. Архітектор. Просто подобаються».
Євген Ніколєв, 6(10) А: «Генний
інженер. Тому що вони слідкують за
планетою, забезпечують нас продуктами. Програміст. Тому що в
кожній фірмі потрібна людина, котра
розуміється в техніці й програмах,
плюс може внести хороший внесок у розвиток суспільства. Аналітик
фінансів, який впливає на більшість
операцій брокерської фірми та вносить рекомендації клієнтам фірми».
Ольга Похвалена, 7(11) А: «Генний інженер, програміст і хімік оргсинтезу або матеріалознавець, бо ці
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професії відносно нові й до того ж
майбутнє – за комп’ютерами. Окрім
того, потрібно максимально покращити тіло людини, щоб збільшити
тривалість життя та
здоров’я, що
є завданням генної інженерії. Ну, і
створення нових матеріалів для приладобудування
та
прогресивних
технологій».
Григорій
Воронін,
5(9)
А:
«Ніколи не задумувався про майбутню професію. Мені здавалося, що це
все не скоро і я можу ще спокійно
байдикувати. Та зрозумів, що треба визначатися щодо професії та
робити ухил на знання, потрібні для
цього. Які професії, на мою думку,
найперспективніші? Ну, як патріот
своєї держави, я сподіваюся на
відродження та реформацію країни,
в результаті чого всі професії будуть
мати вагоме значення. Я не хочу обирати свою професію за критерієм
перспективності, я хочу знайти покликання свого життя. Тож зараз мені
треба вчити всі науки та обов’язково
вчити іноземні мови».
Проаналізувавши результати нашого опитування, можемо зробити
висновок, що найпопулярнішими є
професії лікаря (у різних спеціалізаціях:
від окуліста до патологоанатома) – на
цю професію вказало близько п’ятої
частини опитаних. На другому місці –
програміст і на третьому – вчитель.
Такі професії, як двірник, продавець
морозива, професійний баскетболіст,
блогер чи таксист опинилися в далекій
меншості. А от професію президента
обирати наряд чи варто – такої просто немає. Хіба що, реалізувавшись
у справжній професії та ставши
політиком, ви зможете перемогти на
виборах президента.
Дещо насторожує інше. Чимало
наших гімназистів першим і єдиним
критерієм оцінки професії обирають
заробіток. Ніби й вірно – це один із
важливих факторів у житті. Але ж якщо
професія не цікавить сама по собі, то
чи зможе людина так успішно її виконувати, аби добре заробляти?
У будь-якому разі ми бажаєм
успіхів усім, хто обирає свій шлях.
А з найпопулярнішими професіями
спробуємо познайомити вас ближче
на сторінках «Гімназії».

ПІЗНАЙ С
ЕБЕ!

Психолог
радить
•Якщо

ти ще не визначився з
професійним напрямком, можеш
зробити таке:
- Запиши усі професії, які подобаються.
- Обери з них ті, які максимально збігаються з власними бажаннями
та можливостями (можливо, їх буде
кілька).
- Запиши якості, якими ти
володієш для обраної професії.
- Запиши, чого ти зможеш досягнути в обраній професії.
- Пройди профорієнтаційне тестування для визначення професійної
направленості.
- Порадься з батьками щодо обраних професій, але пам’ятай – вибір
за тобою.
•Якщо ти вже приблизно визначився з вибором, можеш зробити
наступний крок:
- Відвідати Дні відкритих дверей
різних навчальних закладів, там можна
отримати більш детальну професійну
інформацію щодо професії.
- Поспілкуватися зі студентами,
які закінчують навчання.
Зібрати
якомога
більше
інформації про обрану професію.
• Оціни свій вибір за допомогою
формули вибору професії
Щоб
прийняти
правильне рішення, необхідно врахувати
безліч факторів, а саме: свої бажання, психологічні особливості й
можливості, потреби суспільства.
ХОЧУ – бажання, інтереси, прагнення.
МОЖУ – здібності, таланти, стан
здоров’я.
ТРЕБА – стан ринку праці, перспективи та соціально-економічні проблеми
регіону.
Пам`ятай! Зона оптимального вибору професії перебуває в ділянці
перетину особистих бажань, інтересів
людини, її здібностей і соціальноекономічних потреб суспільства в
спеціалістах певної професії.

Розпитували
Аріна ОРЄХОВА,
Ірина КОЛЕСНИЧЕНКО,
Анна БЕЗДЕНЕЖНИХ,
ще й підсумував
Влад ГНАПОВСЬКИЙ
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10 порад від Джона Мейєра
молодим журналістам
Британський експерт Джон Мейр,
члена журі Society of Editors’ Regional
Press Awards, прочитавши понад
200 статей 60 авторів, представлених на конкурс у номінації «Молодий
журналіст року»,
радить молодим
регіональним журналістам:
1. Здобудьте базові професіональні
навички. Стиль та точність все ще залишаються основними проблемами
регіональних журналістів-початківців.
Так само як і лаконічність.
2. Знайдіть історію. Ця порада,
здається, від Капітана Очевидність,
але
вона
не
марна.
Уникайте
«дурналістики», передирання пресрелізів. Шукайте оригінальні теми,
вони завжди виграшні, навіть якщо
стиль підгуляв.
3.
Злізьте
с
календаря
та
анонсів. Шукайте ексклюзив у житті.
Регіональним журналістам це простіше
зробити, бо їхні новини тісніше
пов’язані з людьми.

4. Формуйте записну книжку. Хоч
як би там розвивався Інтернет, люди,
з якими ви знайомі особисто в реалі,
розповідають більшість ексклюзивних
історій. Те, що потрапляє в онлайн –
вже не ваш ексклюзив.
5. Використовуйте Інтернет для
пошуку контактів. Там зараз більшість
людей, і простіше знайти героя у
кілька кліків, ніж оббивати офіційні пороги.
6.
Активно
використовуйте
журналістські
запити.
Право
журналіста на отримання офіційної
інформації – це один з найкорисніших
проявів демократії. Запити – золота
жила. І чим більше ви їх робитимете,
тим більше шанси отримати привід
для цікавого матеріалу.
7. Не заздріть центральним ЗМІ.
Знання місцевих реалій дає вам значно більші можливості зробити цікаву
та гостру історію. Зрештою, читачів
цікавлять люди, а у вас до них має

бути більш вільний доступ, ніж у репортера загальнонаціонального видання, який обмежений темами
загальнонаціонального масштабу.
8. Боріться з дефіцитом уваги. У
сучасному світі кожне медіа конкурує
з тисячами інших за увагу зайнятого
читача. Не забувайте про заголовки,
виноски, пояснення. Грайтеся з формою, привертайте увагу до змісту.
Слова – це лише початок.
9. Опановуйте мультимедіа. Мало
хто з зубрів-журналістів поважного
віку вправний з ютубом, твітером і
камерою смартфону, це ваша конкурентна перевага.
«Медіаграмотність». http://osvita.
mediasapiens.ua/mediaprosvita/
education/9_porad_molodim_
regionalnim_zhurnalistam/

Як писати цікаво:
5 порад творчим людям
за темою з різних джерел. Пропустіть якщо ви порівняєте її, наприклад,
її крізь себе, тоді слова самі вас знай-

із тим, наскільки урізали в бюджеті

дуть. І найголовніше: однин матеріал – фінансування медицини чи обороодна тема. Матеріал про велодоріжки ни – вразить значно більше. Якщо ж
Кілька порад, які можуть стати в
нагоді блогерам і молодим журналістам

не може закінчуватись дефіцитом греч- у тексті цифр багато, перетворіть їх в
інфографіку.

ки :)

Пишіть просто

Додайте конфлікт

Коротіть

Якою цікавою не була б тема ва-

Не просто пишіть, а розповідайте

Викидайте слова та навіть цілі

шого матеріалу, його не читатимуть,

історію. А що найголовніше в історії? речення, які прямо не стосуються

якщо

подаєте.

Що найбільше тримає увагу читача? головної теми чи занадто деталізують.

Розповідайте простою і зрозумілою

Конфлікт! Якщо ваш матеріал про те, Скільки б ви не вклали у текст душі

мовою

як волонтер допомагає дітям, додайте і як жаль не було б різати витончені

ви

надто

навіть,

складно
якщо

йдеться

про

економіку. Все пізнається в порівнянні

туди проблеми, з якими він стикається. літературні

– вигадайте прості аналогії складним

Розкажіть, як він їх вирішує. Тепер у Витисніть фрукт до кінця, залишив-

термінам і вас читатимуть! Лише уявіть

читача є не лише захоплююча історія, ши лише сік, решту – викиньте. Такий

вдячність людини, яка прочитала і

але й чужий досвід вирішення тієї чи простий рецепт зробить ваш текст

зрозуміла складну тему завдяки вам.

іншої проблеми! Така публікація є компактнішим, а отже – більш чита-

Звісно, що вона захоче поділитися

надзвичайно цікавою і корисною.

матеріалом з іншими.

Розумійте, про що ви
пишете
Перед

написанням

про-

читайте максимум матеріалів
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звороти

–

робіть

це.

бельним. Все менше людей мають час

Порівнюйте

на читання великих текстів в інтернеті,

Цифра сама по собі нічого не

тож лаконічність думки як ніколи в ціні.

скаже. Коли пишете про те, скільки

Не забувайте і про самоосвіту!

грошей вкрав той чи інший політик,

http://themap.com.ua/yak-pysaty-

цифра, звісно, може вразити. Але tsikavo-10-porad-tvorchym-lyudyam/

Ти і світ
ГІСТЬ
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Уроки від Таммо Фукса

Німецький
експерт
Таммо
Фредерік Фукс від Фонду мобільності
Гете-Інституту м. Києва побував у Сумах. Метою його приїзду було проведення серії занять із учнями PASCHшколи Сумської гімназії №1 та серії
творчих майстерень на базі заочного
абонементу бібліотеки Гете-Інституту
Сумської обласної наукової бібліотеки.
Під час першої зустрічі гімназисти
провели німецькому експерту коротку екскурсію центром міста, причому
спілкувалися виключно німецькою.
На заняттях із гімназистами Таммо цікаво розповідав про святкування різноманітних свят і подій у
Німеччині. Для гімназистів старших
класів було проведене заняття за те-

мою «Історичні події під час будування, існування та падіння Берлінської
стіни». Учні мали змогу переглянути
кілька відеофрагментів і презентацію,
а також висловити думки щодо
історичних подій у Берліні.
Також експерт у бібліотеці Української
Академії провів зустріч із учасниками
німецького клубу м. Суми, де пан Фукс
спілкувався з поціновувачами німецької
мови та культури.
Для вчителів німецької мови
було проведено семінар «Типові
помилки
україномовних
вчителів
німецької мови». Вчителі мали змогу поспілкуватися з носієм німецької
мови та дізнатися про актуальні зміни
до сучасного німецького правопису.

Останній день перебування експерта-викладача у школі був дуже
насиченим і націленим на діалог –
безпосереднє спілкування носія мови
з учнями. Гімназисти активно та жваво
ставили запитання щодо захоплень та
інтересів учителя, його вражень і думок про перебування в Україні, зокрема у місті Суми. Зустріч проходила у
форматі інтерв’ю.
Сподіваємося, що перебування
експерта Таммо Фукса було взаємно
корисним як для учнів і
вчителів
німецької мови, так і для експерта,
який відвідав нас у рамках проекту
«Експерт із Фонду Мобільності».
Ольга ДАШКІНА

Написати власний реп?
Легко, якщо ти навчаєшся у професіонала

СПОРОБУЙ!

Будь-які, навіть абсолютно не
пов’язані за змістом, три слова може
об’єднати у своїх текстах німецький
репер Тобіас Борке, майстер-клас
якого 25-27 вересня у Києві відвідали
гімназисти.
У рамках музичного воркшопу
одинядцятикласниці Ангеліна Глоба, Ангеліна Коваленко та я, Аня
Безденежних, протягом трьох днів
дізнавалися про історію репу, техніки
створення рим і працювали над
власними текстами. В останній день
ми мали можливість представити
напрацьовані матеріали під час заключного концерту репера Тобіаса
на сцені Гете-Інституту. Супроводжував наші виступи бітбоксер Філ, який,
лише за допомогою свого роту може
відтворювати неймовірні звуки, такі,
як рев мотору автомобіля або ж звучання всіх інструментів барабанної
установки.
Знайомство з музиками допомогло нам відкрити в собі нові сторони,
а при написанні текстів я зрозуміла,
наскільки приємним заняттям може
бути вилив своїх емоцій на папір. І
за підтримки Тобіаса, який був дуже
уважним до всіх учасників, мені навіть
вдалося побороти свій страх перед

сценою та досить вдало зачитати
власний реп!
До речі, всі три дні майстер-класи
проводилися виключно німецькою мовою, і було дуже приємно спостерігати,
що у наших гімназистів із цим зовсім
не виникало складнощів. Навпаки,
ми мали можливість розширити нашу
лексику новими німецькими словами.
«Мені дуже сподобався майстерклас в Києві. Філ і Тобіас просто чудові
люди: вони добрі, хороші й чуйні. Під

час спілкування з ними я покращила свої знання німецької мови, чому
дуже рада, адже попереду – поїздка
в Берлін.», – ділиться враженнями
Ангеліна Глоба (7(11)-А клас).
Крім воркшопу, учасники також взяли участь у програмі «німецького саду»,
організованій Посольством Німеччини
в Києві до Європейського дня мов та
переглянули короткометражні фільми
про життя «українських німців» в
Україні.
Аня БЕЗДЕНЕЖНИХ
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Американський журналіст Шон
Томас, сьогодні – ведучий та репортер служби новин цілодобового
інформаційного
телеканалу
«RussiaToday», дав кілька порад
студентам-журнаілстам Харківського
університету.

ТЮЖ

Професійні поради від
Шона Томаса

• Намагайтеся йти в ногу із часом: будьте присутніми в Facebook,
заведіть собі Twitter, щоб завжди бути
в курсі подій.
• Слід бути дуже точним у передачі
інформації.
•
Завжди
пам’ятайте
про
відповідальність за те, що ви пишете
чи говорите в своїх матеріалах.
• Будьте готовими до того, що вас
будуть критикувакти.

• Слід прагнути до високого рівня
загальних знань, адже ви не знаєте,
про що доведеться писати наступного
разу.
• Навіть якщо ви почуваєтесь блискучим професіоналом у своїй справі
– практикуйтеся й покращуйте свої
здібності, самовдосконалюйтеся в
темі, в якій працюєте.
За
матеріалами
http://www.
kafedrajourn.org.ua/media/785

Поради молодим журналістам,
озвучені на зустрічі учасників
Ініціативної групи “Першого грудня”
Нехай жодне гниле слово
не виходить з уст Ваших

Євген Сверстюк – філософ, дисидент і багаторічний політв’язень радянських таборів:
– При творенні інформаційного
простору, потрібно передовсім створити власне обличчя, певність себе та
певність своїх національних позицій.
Кожен, хто представляє Україну, чи
то перед своїм народом, чи перед
світом, має мати почуття певності
себе, почуття гідності, яка базується
на тих скромних пожитках, які ми
маємо. Важливо дотримуватись одного із постулатів Апостола Павла – «Нехай жодне гниле слово не виходить з
уст Ваших, а тільки те, що будує».

Щоб кожен знав, як много
важить слово

Кардинал Любомир Гузар – голова
Української греко-католицької церкви
у 2005-2011 роках:
Журналіст має бути свідомий своєї
власної гідності, хто він є як людина,
мати дуже чітке поняття тих важливих
духових цінностей, які є питомі для
людини, яка знає, хто вона є.
Журналіст має бути свідомим, якого народу він син.
Журналіст повинен мати високий
рівень культури.
«Ми не сміємо бути дикунами, ми
мусимо бути високоякісними людьми.
Над тим треба працювати». «Щоб кожен знав, як много важить слово», –
слова Івана Франка. Слово має нести
позитив, має будувати.

Із правдою буде свобода

Богдан Гаврилишин, громадський
діяч і меценат, дійсний член Римського клубу:
Журналіст
впливає
на
стан
суспільства – аналізує, критикує,
де-факто формує ставлення людей до влади, бюрократії. А це –
відповідальність за долю народу.
Журналіст має бути чес-
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ним, патріотичним, любити життя,
сприймати себе, любити ближнього
та бачити в людях добро, шукати та
писати про позитивне.

Головна функція
журналіста – відбір
інформації серед сміття

Вікторія Сюмар – медіа-експерт,
журналіст,
виконавчий
директор
Інституту масової інформації:
Новий
інформаційний
простір
– це виклик. Із більшою кількістю
інформації
збільшується
кількість
інформаційного сміття. Інформації так
багато, що дуже складно вибрати, що
є справжнім та важливим.
У наш час головною функцію
журналіста стає відбір інформації.
Саме журналіст перший має сказати – що є важливим і що є неважливим. Успіх нових медіа якраз в тому,
хто правильно відбирає інформацію,
хто правильно формує картинку
реальності, у кого є уявлення про цю
реальність.
Ще одна проблема – про що ми
говоримо і про що ми не говоримо
у ЗМІ. Ми говоримо насправді про
сміття, і не говоримо взагалі про наше
майбутнє. Тиражуються скандали та
сварки, а не реальна інформація зі
змістом.
Журналіст має пам’ятати про
відповідальність.

Залишитися людиною в
умовах тотального божевілля

– і тоді треба говорити про кров, про
смерть, про страх. Далі обов’язково
є санітари, вони, як правило, називаються головні редактори… вони роблять Вам уколи, коли Ви починаєте
пробувати поводитися як нормальна
людина… Трагікомедія полягає в тому,
що це правда. В сучасних українських
медіа дуже важко залишитися нормальною людиною.
Трагедія полягає в тому, що
більшість погоджуються з тими ролями, які їм нав’язують. Якщо Ви
розумієте, що Ви робите крок у
божевільний дім і хочете залишитися нормальною людиною, то у Вас є
шанс вижити.

Втрата гідності – злочин
для журналіста

Сергій Рахманін – політичний
журналіст, перший заступник головного редактора тижневика «Дзеркало
тижня. Україна»:
В журналістиці не буває кар’єри
– або Ви цікавий, і Вас читають, дивляться чи слухають, незалежно від
того, яку посаду Ви обіймаєте, на якому рівні працюєте, або Вас не читають
і Ви не цікавий, і тоді Ваша професія
не склалася, і тоді Вам варто було займатися чимось іншим.
Поклик журналіста – піддавати
сумніву те, що справді викликає
сумнів. Ставити питання так, щоб
воно викликало якомога більше роботу мізку. Якщо Ви поділяєте ці речі, то
у Вас життя в журналістиці складеться
неодмінно, незалежно від того, якою
буде надворі епоха.

Єгор Соболєв – журналіст, громадський
активіст,
координатор
Бюро журналістських розслідувань
«Свідомо»:
Запрошення в сучасну українську
журналістику – це запрошення в дурдом. Ви приходите в будинок, де всі
божевільні, і Вам так само пропонують
бути божевільним: Вам пропонують
За
матеріалом
http://www.
або щоб Ви уявили, що Ви є учасниця prostir.ua/?focus=porady-molodymгрупи ВІАгра, і треба весь час роздя- zhurnalistam-abo-laskavo-prosymo-doгатися, або Ви – пологівський маніяк bozhevilni
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