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Іди – і обрій розшириться!

Із новим навчальним роком,
гімназійна родино!

Ãàçåòà
ã³ìíàç³¿ ¹1
ì.Ñóìè
Цитата в №
«Ваш час обмежений, – не втрачайте його, проживаючи чуже життя. Не
попадайтеся на гачок віровчення,
що існує на уявленнях інших людей.
Не дозволяйте поглядам інших заглушати ваш власний внутрішній голос. І дуже важливо мати мужність
слідувати своєму серцю та інтуїції.
Вони, так чи інакше, вже знають, що
ви дійсно хочете зробити. Все інше
– другорядне».
Стів ДЖОБС

Відлетіло тепле літо на крилах журавлів... Зоріє червона калина, і синій
верес засліплює небесним цвітінням...
Чарівна осінь вишиває золотом клени...
І знову, у ці благословенні осінні дні, як
і багато років поспіль, озивається мажорною симфонією шкільний дзвінок...
Лунає він як відгомін дитинства, такого близького і такого далекого... Ще
тільки мить – і оживе гімназія теплим
звуком дитячих голосів... Так було,
так є, і так буде...
Годинник гімназії відлічує час
уроками, семестрами, роками, десятиріччями. Оновилися програми,
змінилися методики й підручники,
з’явилися нові освітні технології, та
незмінними залишилися традиції нашого навчального закладу і великий,
дружний, працьовитий, творчий колектив учителів, батьків і учнів. Це
колектив-дослідник, який прагне нового, прогресивного, цікавого. Це
щоденні відкриття й маленькі кроки
до великого успіху, це цікаві уроки й
неймовірні свята, це олімпіади й конкурси, це творчі вечори й пізнавальні
екскурсії, це мандрівки… Це – хороша
сім’я, в якої все порівну – радощі, невдачі, перемоги.
Наша гімназія славна не числом
учнів, а їх досягненнями. Серед них –
відомі лікарі, журналісти, учителі, бізнесмени, економісти, інженери, технологи, артисти... Мабуть, немає тих
професій, які б не підкорилися нашим
випускникам.

Нашу гімназійну родину не можна уявити й без чудових педагогів,
наших трудівників освітянської ниви,
які віддавали й віддають гімназії роки
свого життя. Скільки дитячих сердець
відлунювали у їх серцях. Скільки широких шляхів відкрили ці люди своїм
учням. Скільки зерен добра, знань і
віри в успіх ще зможуть вони посіяти
у душах гімназистів…
Успіх дитини, безумовно, заслуга
не тільки вчителів, але й батьків, чиїми зусиллями, працею, терпінням і відповідальністю наповнений кожен день
дитячого життя. Тому я завжди висловлюю велику подяку мамам і татам,
які разом із нами створюють успішне
творче середовище для гімназистів, –
за їх активну життєву позицію, підтримку й розуміння того, що кожна хвилина навчання дитини є дорогоцінною й
важливою. Ми високо цінуємо ваше
батьківське піклування, підтримку та
небайдуже ставлення до гімназії.
Тож нехай і в новому навчальному
році буде безмежним бажання пізнання нового у вихованців гімназії; хай
багатою на врожай буде вчительська
нива; хай спільне прагнення успішного майбутнього дітей зміцнює нашу
гімназійну родину…
У добру путь, мої любі, хай усім
нам щастить у новому навчальному!
Катерина БОНДАРЕВА,
директор гімназії

Про все - звідусіль!

Ñòîð. 2. “Ã³ìíàç³ÿ”

ГІМНАЗІЙНІ ХРО
НІКИ

го року на навчання до першого класу
було зараховано 120 учнів.
Нагадаємо, що, відповідно до статуту Комунальної установи Сумська

Невже два вихідні?!
Всі учні нашої гімназії будуть навчатися п`ять днів на тиждень, – повідомили «Гімназії». Невже це можливо?
Бо ж завжди навчальний план у нашому
закладі був розрахований на шість днів
навчання. Тепер його спростили? Чи
правда це? Хто прийняв таке рішення і
як воно відіб`ється на навчальному процесі в цілому, наступного випуску газети вам розповість Аміна ГУТЕНКО.

гімназія №1 м. Суми Сумської області,
мікрорайон для гімназії не встановлюється. Учні зараховуються до закладу
незалежно від місця проживання.
«Гімназія»

ОФІЦІЙНО

Знайомтеся –
це про вас!
Комунальна установа Сумська гімназія №1 – перший україномовний навчальний заклад нового типу в Сумській
області, який був заснований у 1991
році на базі середньої школи № 12.

Приймай душ після
фізкультури!
У нашій гімназії пройшли внутрішні
ремонтні роботи. Цього літа зроблено
ремонт біля входу до спортивної зали,

Конкурс відбувся і…

а також відремонтовані роздягальні.
Відновили старі душові кабінки, тепер

Основна програм навчання передбачена Міністерством освіти і науки
на конкурсній основі. Цей рік не став ли двері та повісили дзеркала у бло- України.
Гімназія забезпечує профільне навинятком, тож на підставі протоколу ках і хлопчиків, і дівчаток.
вчання за фізико-математичним, біолого-хімічним та історико-філологічним
конкурсної комісії з зарахування до
Директор гімназії Катерина Бонда- напрямками. Іноземна мова: англійська
1(5)-х класів Сумської гімназії №1 від рева повідомила, що на це витрачено та німецька; друга іноземна мова – німецька, англійська, французька, поль14 червня, за результатами конкурс- 190 тисяч гривень, і пояснила, що це ська.
Випускники гімназії продовжують
ного відбору до 1(5)-го класу нашого решта з грошей, що були виділені на
навчання у вищих навчальних закладах
навчального закладу зараховані 143 ремонт стелі та на освітлення.
міст Суми, Харків, Києва, Полтави, Дніпропетровська, Івано-Франківська.
учні. Таке собі чималеньке поповнеУ гімназії розгорнута інноваційна
Аміна ГУТЕНКО
ння гімназійної родини. Адже минулодіяльність: працюють експериментальні майданчики: «Здорові діти –
могутня держава»; регіональний експеримент «Художньо-естетична освіта
і виховання учнів»; пілотний проект
«Сучасний кабінет біології»; міжнародний проект «Школи: партнери майбутнього» та інші.
ДО ПОСЛУГ УЧНІВ:
• два кабінети інформатики;
• на основі мережі Internet було розроблено і впроваджено у навчальний
процес Internet-технології, а також
створено WEB-сайт гімназії №1, що
Готуючись до 20-ї річниці заснувандає змогу географічно широко представляти наш навчальний заклад;
ня газети «Гімназія», ми розпочинає• сучасний кабінет біології з мультимо цикл інтерв’ю з її, так би мовити,
медійною дошкою, сучасним осна«корифеями». Отже, зустріч перша. До
щенням та демонстраційним матеріУ 1964 році Світлана закінчила
вашої уваги – розмова з учителькою
алом, лабораторним обладнанням;
сумську школу №13. Після випуску
української мови та літератури Світла• 16 обладнаних навчальних кабінетів: фіз педагогічного університету імені
зики, хімії, географії, математики, мистеною Михайлівною Дубровською.
Макаренка розпочала педагогічну
цтва, історії, української мови та літератури, зарубіжної літератури;
– Що вплинуло на Ваш вибір кар’єру, що тривала більше сорока
• актовий, спортивний, хореографічний
років.
Здобула
звання
вчителя-мепрофесії?
зали; спортивний майданчик;
– Мене надихнула моя тітка, яка за- тодиста старшої категорії. Викла- • буфет і їдальня на 100 місць;
дала
переважно
у
старших
класах
• редакційний центр друкованого оркінчила аспірантуру і захистила дисгану – газети «Гімназія»;
ертацію. Її патріотичні налаштування філологічного спрямування.
спонукали мене вступили на філоло- 1991-го року обрана депутатом • центр розвитку творчої ініціативи: 12
гуртків, 5 спортивних секцій, 4 клуби, 2
гічний факультет і обрати саме укра- Сумської обласної ради від товастудії, театр танцю «Міленіум»;
риства
«Просвіта».
Стала
одним
із
їнську мову та літературу. Крім того,
• взаємообміни та стажування учнівського та педагогічного колектина вибір стати педагогом вплинула ініціаторів заснування навчального
вів за кордоном (Англія, Німеччина
моя вчителька історії, яка згодом дала закладу нового типу – гімназії №1
«Школи: партнери майбутнього»,
мені хорошу характеристику для всту- на базі загальноосвітньої школи
США «Freedom support act»);
пу. Вона постійно доводила мені, що я №12.
• музей історії міста Суми та Сумщиварта того, аби стати педагогом, і я пони імені Герасима Кондратьєва;
• орган учнівського самоврядування –
вірила в те, що можу ділитися (Продовження на стор. 4)
Демократична республіка гімназія.
знаннями.
Як відомо, до гімназії вступають

їх по дві в кожному відсіку. Встанови-

«Гімназії»

- 20!

Світлана Дубровська:
«Навчити вчитися –
ось моє головне завдання!»
Із досьє

3’ 18

Äім, ÿкий будуºмо ми

“Гімнаçіÿ”. Сòîр. 3.

ГІМНАЗІ¯-20!
А чè çнаєòе вè, щî îсîблèве віäбóäеòьсÿ ó Сóмсьêій ãімнаçії
№1 цьîãî навчальнîãî рîêó? Яêщî ні, – рîçпîвіäаємî! Це – ювілей
ãаçеòè «Гімнаçіÿ». Їй ó ãрóäні спîвнюєòьсÿ 20 рîêів. І вèõîäèòь, щî
ãаçеòа сòарша çа нас, нèнішніõ ãімнаçèсòів!
Кîлèсь, äлÿ îäнèõ нó äóже äавнî, а äлÿ іншèõ – òî й неäавнî,
ó ãімнаçії, щî òîäі лèше êільêа рîêів, ÿê óòвîрèласÿ, вèрішèлè: ó
нас є ріçні спеціаліçації, але ж немає òаêîї пîпóлÿрнîї прîфесії, ÿê
жóрналісòèêа! А є äіòè, ÿêі б õîòілè себе ó цій прîфесії реаліçóваòè.
Тîмó ó ãімнаçії 1997 рîêó бóлî сòвîренî ãóрòîê іç пîчаòêів
жóрналісòèêè. А òрîõè більше, ніж çа ріê, пîчала вèõîäèòè і ãаçеòа
– äлÿ óчнів і вчèòелів – «Гімнаçіÿ».

ÂІÄ ПÅРØО¯ ОÑОÁИ

«Òаємниці» шкільно¿ газети
Çвичайно, виникає чимало за-

Алла Феäîрèна наãîлîшóвала: ÿêщî

питань, пов’язаних із нашою га-

ó нас є навчальна сòóäіÿ жóрналісòè-

зетою: як з’явилася, навіùо, для

êè, òî має бóòè і праêòèчнèй майäан-

– Чè сêлаäнî, чè не сêлаäнî, але

кого? На них ми попросили відпо-

чèê äлÿ віäпрацюваннÿ òеîреòèчнèõ

мè це çрîбèлè. Нам äалè пîраäó, äе

вісти Катерину ²ванівну Бондаре-

çнань. Таêèм чèнîм, мè пîãîвîрèлè

мîжна äрóêóваòè, щîб бóлî і не äóже

ву, директора гімназії та – незмін-

і вèрішèлè: ãаçеòó òреба сòвîрюваòè.

äîрîãî äлÿ навчальнîãî çаêлаäó, і все

– Як з’явилася назва?

ж віäпîвіäалî рівню справжньîї ãаçе-

– Фанòаçóвалè äóже баãаòî. Сêіль-

òè. Гîлîвне ж – і це мè çрîбèлè, ма-

êè бóлî äóмîê і прîпîçèцій! Але на òîй

бóòь, найпершèмè в îбласòі сереä óсіõ

– Справа ó òîмó, щî äî цьîãî,

час мè лèше неäавнî віäêрèлèсÿ, ÿê

шêільнèõ çаêлаäів: мè îфіційнî çареє-

бóваючè ó шêîлаõ іншèõ îбласòей, ÿ

навчальнèй çаêлаä нîвîãî òèпó, òîмó

сòрóвалè нашó ãаçеòó, îòрèмалè свіäî-

çóсòрічала праêòèêó вèпóсêó шêільнèõ

найблèжчîю, õîча й äóже прîсòîю òа

цòвî прî реєсòрацію. Тîбòî віäпîчаòêó

ãаçеò. І ó мене вèнèêлî бажаннÿ сòвî-

êîнêреòнîю, сòала наçва «Гімнаçіÿ».

мè пîсòавèлè сîбі не планêó «самîäі-

ного редактора «Гімназії».
– Як Вам прийшла ідея створити газету?

рèòè свîю – ó нашій ãімнаçії.

– Ви пам’ятаєте перший випуск?

ÿльнîсòі», а планêó прîфесійнîсòі.
– Вам подобаються газети «Гім-

– Хто перший підтримав цю

– Я ніêîлè не çабóäó першèй вèпóсê

ідею і хто надалі допомагав у про-

ãаçеòè. Бóв îãîлîшенèй êîнêóрс, пèса-

суванні газети?

лè äіòè ріçнîãî віêó, щî б вîнè õîòілè

– Мені äóже пîäîбаюòьсÿ ãаçеòè,

– Оäнîãî раçó піä час çóсòрічі ç

пîбачèòè ó цій ãаçеòі. Мені найбільше

щî вèõîäÿòь, але õîòілîсь бè, щîб óсі

жóрналісòêîю Аллîю Феäîрèнîю, ÿêа

спîäîбалîсÿ, щî праêòèчнî 80% äіòей

вèпóсêè мîжна бóлî äарóваòè баòь-

вже прîòÿãîм рîêó вела ó нашîмó

ãімнаçії çîбраçèлè, ÿê вîнè бачаòь наш

êам. Щîб вîнè чèòалè і çнайîмèлèсÿ

çаêлаäі ãóрòîê – сòóäію юнèõ жóрна-

навчальнèй çаêлаä. Осîблèвî óчні 5(9)

ç òèм, щî віäбóваєòьсÿ в ãімнаçії. Але

лісòів, мè пîчалè îбãîвîрюваòè це

- 6(10) êласів бачèлè чèòальні çалè, ба-

вèнèêає прîблема ç êîшòамè і череç

пèòаннÿ. Спîчаòêó – çаãалîм, пîòім

сейн ó ãімнаçії, бібліîòеêó, спîрòèвнèй

це вèõîäèòь малî прèмірнèêів.

äеòальніше:

çал і îснащені êабінеòè... Мене çäèвó-

ÿê îрãаніçóваòè, ÿê на-

çваòè, а îсîблèвî – äлÿ чîãî цÿ ãаçеòа пîòрібна. Мîÿ мîòèваціÿ і мîòèваціÿ Аллè Феäîрèнè çбіãлèсÿ. Мè

валî мèсленнÿ êîжнîї äèòèнè.
– Чи відразу знайшлися учні,
які почали писати матеріали?

назія», ùо випускаються зараз?

Òепер нам відома історія виникнення нашого видання та його
назви. 20-річчя шкільної газети –
це показник того, ùо нею користу-

мèслèлè ç нею îäнаêîвî. Йшла мîва

– Авжеж. Спîчаòêó мè îãîлîшóва-

ються, у ній зацікавлені, а ùе – ùо

прî òе, щî в ãаçеòі мè пîвèнні віäî-

лè êîнêóрс ó êîжнîмó êласі, щîб çна-

завжди знайдуться учні, які будуть

бражаòè все жèòòÿ нашîãî навчаль-

йòè òèõ, õòî õîче бóòè преäсòавнèêîм

дописувати до неї. À це значить,

нîãî çаêлаäó. Прîсòî ãîвîрèòè, äе

віä êласó, щîб ãîòóваòè маòеріалè äî

ùо про Сумську гімназію ¹1 зна-

òè, щî òè – çîвсім не òе. А îò маòè

ãімнаçійнîї ãаçеòè. А пîòім іç цèõ äіòей

тимуть. Òому давайте про неї не

власнó ãаçеòó і çîбражóваòè ó ній óсі

îбèралè òèõ, õòî ãîрів цèм, жèв. Але пе-

забувати і цінувати діяльність кож-

рîäçèнêè òîãî, щî ó нас сòалîсÿ, ÿê

реäóсім, çвèчайнî, юнèмè жóрналісòамè

ного, хто над нею працює.

òîй чè іншèй çаõіä прîвîäèвсÿ, щî

сòалè óчаснèêè сòóäії жóрналісòèêè.

планóєòьсÿ… Ось це і є òе, щî пîòрібнî навчальнîмó çаêлаäó. Крім òîãî,

– Складно було надрукувати

Спілкувалася Аміна ГУТЕНКО

першу газету?
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Ñòîð. 4. “Ã³ìíàç³ÿ”

Світлана Дубровська: «Навчити
вчитися – ось моє головне завдання!»
(Продовження. Початок на стор.2)

– Чи не жалкуєте Ви зараз про
свій вибір?
– Звичайно, я мала й інші сподівання, що суттєво відрізнялися від
реальних буднів педагога. Проте
у своєму виборі я впевнена. Я завжди мала індивідуальний підхід до
кожного з учнів. Навчити вчитися
– ось моє головне завдання, яке,
вважаю, я вдало виконувала. Для
мене учні – це сад, який необхідно доглядати. При цьому важливо
пробудити у кожному бажання здобувати знання і використовувати їх
у майбутньому.
– Що надихнуло Вас розпочати діяльність у редакційній колегії
газети «Гімназія»?
– Сама я майже не дописувала,
працювали над матеріалами мої
учні. Для багатьох із них проба була
дуже вдалою, адже наші діти – надзвичайно здібні, працьовиті. Саме
для таких творчих особистостей у
1991 році і було створено наш навчальний заклад нового типу. Вже
тоді планувалося, що в гімназії навчатимуться кращі діти, а педагоги
зроблять усе, щоб надати найвищий
рівень класичної освіти.
– Як виникла ідея створення
шкільної газети?
– У ті часи журналістський фах
приваблював багатьох, проте учні
боялися помилитись і тому не так
багато їх розглядало журналістику
як майбутню професію. Їм необхідно було надати майданчик для
перших спроб. Тому педагогічний
колектив вирішив створити шкільне
медіа. З часом така журналістська
практика перетворилася на традиційну справу для нашого навчального закладу.
– Хто разом із Вами організовував і налагоджував роботу газети?
– У випуску кожної газети брав
участь увесь філологічний колектив:
учителі української мови та літератури, зарубіжної літератури, іноземних мов. Крім того, разом із
нами працювали й біологи,
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і вчителі географії. Така співпраця
виникла тому, що дописувати до газети виявляли бажання не лише учні
філологічного, а й біологічного та
математичного профілів. Тож наша
газета доводить, що математик
може писати вірші, а біолог – статті.
Адже все це – творчість. А творче
мислення і є запорукою успіху.
– На Вашу думку, чи потрібна
взагалі шкільна газета?
– Обов’язково потрібна. Ця традиція витікає ще з радянських часів,
коли учні працювали над стінгазетами, таким чином розвиваючи свої
таланти. Газета закладає фундамент
і реалізовує творчі здібності учнів.
Водночас вона виховує активних,
комунікабельних громадян. Наша
«Гімназія» абсолютно виконує свої
функції і є доволі солідною, адже
неодноразово перемагала на журналістських конкурсах. Крім того,
газета є своєрідною енциклопедією
життя навчального закладу.
– Чи може газета «Гімназія»
стати першою сходинкою у журналістській кар’єрі учнів?
– Наша газета – це стартовий майданчик, який надає унікальну можливість для розвитку учнів із громадянською позицією, учнів небайдужих,
активних, творчих. Саме у напрямку
духовного розвитку особистостей і
працювали моя колега Людмила Миколаївна Бідоленко та я.
– Яке наповнення газети було
за її заснування?
– Більшість матеріалів були про
шкільне життя, переможців олімпіад,
досягнення вчителів, про наше місто.
Присутні були поради, які ставали в
пригоді як учням молодших класів, так
і старшокласникам. Дуже часто поруч публікувалися інтерв’ю гімназистів
різного віку та вчителів, представників
адміністрації, а це свідчить про, що
«Гімназія» об’єднує менших і старших,
педагогів та учнів у одну велику родину. Тут є співпраця, і це головне.
– Чи проводили Ви заходи для
залучення учнів до написання матеріалів, чи бажаючі знаходилися
самі?
– Я завжди прагнула, щоб у кожному класі розвивалися всі. У когось

виходить краще, у когось гірше,
проте спробувати має кожен. Потім
я обирала вдалі твори і пропонувала
їх до газети. Або ж шеф-редактор
Алла Федорина, плануючи випуск
нової газети, давала нам завдання,
теми, і тоді ми над ними працювали.
У молодших класах збирала матеріали вчителька зарубіжної літератури
Людмила Петрівна Котенко.
– Кому з Ваших учнів досвід
написання матеріалів допоміг у
майбутньому?
– Багатьох із них цей досвід надихнув на педагогічну кар’єру. А, до
прикладу, Олена Мовчан після закінчення київського університету стала
редактором відомого видавництва
«А-ба-ба-га-ла-мага».
Інша
моя
учениця – Ольга Кошеленко реалізувала себе у журналістиці і зараз
працює разом із командою ТСН на
каналі «1+1». Бувала і на закордонних зустрічах президентів, і у Верховній Раді, – працює з задоволенням.
А починали вони з нашої газети.
Найголовніше, що педагогічний колектив захотів – і зробив. «Гімназія»
обрала свій шлях і вже 20 років не
сходить зі свого курсу.
Цікавилися
Олена ШТОКАЛО та
Аріна ОРЄХОВА

«Гімназії» - 20!

“Гімнаçіÿ”. Сòîр. 5.

Âиготовляþчи навіть шкільну газету,
треба робити це професійно
– Ðозкажіть про Ваш шлях у
журналістиці. Ç чого все почалося і
чому вирішили працювати у шкільній газеті?
– Длÿ мене все пîчалîсÿ çі сòóäії

баãаòî мîїõ îäнîêóрснèêів не малè òа– Чи був такий матеріал, який
Ви запам’ятали і до тепер? Чим
саме він вкорінився у пам’яті?

юнîãî жóрналісòа «Віäліê», ÿêа існó-

– З маòеріалів ó ãаçеòі «Гімнаçіÿ» ÿ

вала піä êерівнèцòвîм Аллè Олеêсі-

çапам’ÿòав інòерв’ю, ÿêе рîбèв іç óчè-

ївнè Феäîрèнè прè реäаêції îäнієї ç

òелем çарóбіжнîї ліòераòóрè Люäмèлîю

сóмсьêèõ ãаçеò. А äî шêільнîї ãаçеòè

Пеòрівнîю Кîòенêî. Бóлî ціêавî äіçна-

ÿ пîчав пèсаòè, бî вчèвсÿ ó ãімнаçії.

òèсÿ ÿêісь пîäрîбèці ç біîãрафії свîãî

Пам’ÿòаю, ÿê óсі раçîм працювалè

óлюбленîãî вèêлаäача. Аäже чèмалî

наä нею, вèêîнóвалè праêòèчні çа-

äіòей вçаãалі не ціêавèлèсÿ цèм, а ÿ мав

вäаннÿ, îпрацьîвóючè òеîреòèчнèй

наãîäó çапèòаòè, чîмó вîна вèрішèла

маòеріал, ÿêèй îòрèмóвалè на çанÿò-

сòаòè вчèòелем і òаê äалі.

òÿõ сòóäії.
– Де працюєте зараз? Чи допомагають Вам навички, набуті підчас роботи в газеті «Гімназія»?
– Зараç працюю на «UA: Сóспільне

Із досьє.

êîãî äîсвіäó, ÿêèй óж çäîбóв ÿ.

– Чи були у газеті «Гімназія»
тоді, коли Ви у ній працювали,
якісь особливості?
– Осîблèвîсòі… Навіòь не çнаю.
Напевнî, це і çараç çалèшаєòьсÿ îсî-

мîвленнÿ», ó PR äепарòаменòі. У цю

блèвісòю –

рîçóміннÿ òîãî, щî, рî-

сферó äіÿльнîсòі перейшîв нещîäав-

блÿчè шêільнó ãаçеòó, мè рîбèмî це

нî, а äî цьîãî баãаòî працював ó пре-

прîфесійнî. Прî це çавжäè свіäчèлè

сі: äрóêîванèõ òа інòернеò-вèäаннÿõ.

перші місцÿ і перемîãè на êîнêóрсаõ

У перші рîêè навчаннÿ і рîбîòè äóже

шêільнèõ ãаçеò ó Сóмаõ. Нó і, çвèчай-

вèрóчèв саме праêòèчнèй äîсвіä, ÿêèй

нî, рîçóміннÿ, щî пîпрè òе, щî òè

îòрèмав ó ãаçеòі «Гімнаçіÿ», îбласній

навчаєшсÿ ó 8-мó абî 9-мó êласі, òè

ãаçеòі «Сóмщèна» òа на îбласнîмó

є справжнім жóрналісòîм. Тîбòî це –

òелебаченні, äе мè òеж òрішêè сòажó-

òаêèй äîсèòь äîрîслèй äîсвіä, îòрè-

валèсÿ піä час навчаннÿ в сòóäії. Тîäі

манèй çі шêîлè.

Гімназіþ закінчив 2001-го року.
Став
переможцем
Всеукраїнської олімпіади з журналістики
«Шанс», організованої Національноþ спілкоþ журналістів України. Це посприяло вступу до Інституту журналістики Київського
національного університету. У
роки студентства працþє у газеті
«Комсомольская правда в Украине», на сайті Нового каналу.
По закінченнþ інституту у 2006
році стає новинарем «КП в Украине», працþє на ряді сайтів, на
каналі СТБ, у журналі «Репортер»,
займається PR-роботоþ, зокрема, очолþвав прес-службу «Гоголь-фесту».
Входив до журі Всеукраїнського
турніру þних журнаілстів.
Зараз – на каналі «UA: Суспільне
мовлення».
– Що вважаєте головним у професії журналіста?
– Напевнî, найãîлîвніше – õîòіòè
цèм çаймаòèсÿ. Пîòім: ерóäèціÿ, óміннÿ пèсаòè, бажаннÿ çнаõîäèòè щîсь
нîве і рîçпîвіäаòè прî це іншèм.
– Як Ви вважаєте, чи потрібна
шкільна газета? ² чому?
– У òîмó фîрмаòі, в ÿêîмó вîна є
çараç, òîбòî паперîвèй òèраж – òаê.
Але в першó черãó òèм, õòî вчèòьсÿ
навèчêам прîфесії.
– Які б поради Ви могли дати
«новому» поколінню журналістів?
– Пîраäèв бè вèçначèòèсÿ ç òèм,
щî саме прèваблює ó цій прîфесії, щî
саме õîòілîсÿ б рîбèòè, ÿêîї меòè äîсÿãòè. І, власне, йòè äî цієї меòè òа
працюваòè, щîб ó прîфесії сòаòè êèм
òè õîчеш, а не прîсòî жóрналісòîм.
Спілкувалася Валерія НОРÈК
Íà ôîòî: Íà äàõó ²âàíî-Ôðàíê³âñüêîãî îáëàñíîãî òåàòðó çà ìèòü â³äáóäåòüñÿ ïðåñ-êîíôåðåíö³ÿ ôåñòèâàëþ
«Ïîðòî-ôðàíêî», ÿêèé äîïîìàãàëà îðãàí³çîâóâàòè êîìàíäà «Ãîãîëü-ôåñòó».
(З

особистого

архіву

Олексія

Гвоздика).
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Пізнай себе

Ñòîð. 6. “Ã³ìíàç³ÿ”

Хроніки підліткового працевлаштування
Питання пошуку роботи є актуальним і для повнолітніх українців із ви-

саду помічника флориста; починати я
могла вже того ж дня.

Цього разу я твердо вирішила:
перш, ніж хоч щось робити, обгово-

щою освітою, і для підлітків, які лише

Після того, як я першого дня до-

рити умови праці. Мені детально все

готуються вступити у реалії доросло-

помагала обрізати квітки, прибирати,

розповіли і тоді ж почався перший

го життя. Фінансова незалежність від

мити вази, відвозити букет на достав-

день навчання.

батьків – ось рушійна сила, що зму-

ку та бігати у пошуках цукерок, що за-

Спершу було важко запам’ятати

шує неповнолітніх шукати підробіток.

кінчилися, я зрозуміла, що, перебува-

алгоритм, за яким працює система,

Але часто ця робота не є офіційною,

ючи в ейфорії від отриманої роботи,

та призвичаїтися до темпу. Проте

умови праці неповнолітнього не до-

зовсім забула запитати про оплату.

через два дні практики робота стала

тримані, а заробітна плата на порядок

Цей факт турбував мене всю ніч до

рутинною.

нижча, ніж у дорослих, які виконують

наступного робочого дня.

такі ж завдання.

Мій повноцінний перший робочий

Виявилося, що я матиму фіксо-

день розпочинався о 8 ранку і мав

Моє літо розпочалося саме з по-

вану погодинну оплату (неофіційну).

завершитися о 8 вечора. Проте вже

шуку роботи. І навіть не зважаючи на

Суму мені, звісно ж, не назвали. Так

о першій дня я відчувала страшен-

те, що Суми не є центром працевла-

минали дні. Мої обов’язки змінюва-

ну втому, клієнти постійно щось ви-

номером. Вселяло надію те, що квіт-

лися: тепер я мала на додачу ще й

магали, і саме тоді я зрозуміла, що

ковий магазин, який шукав працівни-

підмітати підлогу, продавати зіпсо-

якщо раптом і піду колись працюва-

ків, досить відомий у нашому місті і

вані квіти за надмірною ціною і бути

ти у колл-центр, то хіба за крайньої

славиться своїми досить коштовними

привітною, навіть із людьми, які від-

потреби. Так і закінчився мій перший

квітковими композиціями. Наступного

верто мене ображали. Закінчився мій

робочий день – за п`ять годин після

дня я опинилася на співбесіді.

перший робочий тиждень.

початку.

штування України, роботу знайшла
досить швидко. Лише кілька дотиків
до смартфону і сайт із вакансіями був
переді мною.
Більшість вакансій для людини
без досвіду роботи – це мало престижна монотонна праця. Наприклад,
касир, оператор колл-центру чи продавець-консультант. Звичайно, для
мене – людини творчої, цей перелік
був не межею мрій, проте вибирати
не доводилось. Я переглянула майже
всі вакансії, що були доступні, й урешті знайшла те, що мене зацікавило.
«Флорист, художник, адміністратор»
– так було заявлено у вакансії, і хоча я
не зовсім розуміла, ким саме працюватиму, зателефонувала за вказаним

На місці була за 30 хвилин до по-

На початку наступного я мала по-

Із двох своїх спроб я зрозуміла

чатку роботи магазину, напевне, че-

їхати з міста, про що і повідомила

одне: щоб знайти цікаву, посильну і

рез хвилювання. Переборовши страх,

керівництву. Здавалося б, ми одне

більш-менш престижну роботу, потріб-

зайшла у приміщення і згодом до

одного зрозуміли. Але повернувшись

но неабияк шукати, мати певний досвід

мене підійшла директорка магазину

наступного дня до Сум, я побачила,

і одразу обговорювати умови праці.

та почала запитувати про досвід ро-

що на моє місце взяли іншу дівчину, а

боти, бажану вакансію і тому подібне.

мене лишили ні з чим.

Я настільки розхвилювалася, що на-

«Не моє», – вирішила я і повернулася

віть не могла нормально відповідати.

до пошуків на сайтах. Цього разу потріб-

Проте до мене поставилися з розу-

но було шукати щось конкретне та про-

мінням і запропонували по-
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сте. Звичайно, я пішла до колл-центру.

Тому зараз я набуваю досвіду на
волонтерських засадах і чітко продумую майбутні перспективи.

Аріна ОРЄХОВА

Це цікаво!

“Ã³ìíàç³ÿ”. Ñòîð. 7.

«Медовий» живопис Миколи Ярового
Хто для нас бджоли? Інстинкт самозбереження дасть відповідь за нас
– потенційна небезпека. Тому в літню
пору ми часто відганяємо їх подалі від
себе. Як можна жити з ними в гармонії?! Проте для сумського художника
Миколи Ярового саме бджоли – це
оазис натхнення, життєва філософія
та навіть запорука здоров’я.
Персональні виставки цього унікального митця, члена Національної
спілки художників України, вже не
вперше дивують сум’ян. На початку серпня 2018 року Микола Яровий знову представив свої роботи у
стінах галереї обласного відділення Спілки художників, об’єднавши
результати свого творчого експерименту під назвою «Коло». Його

Натхнення автор знаходить ніде

тися. Адже значення характеристик

полотна на «медову тематику» по-

інде, як саме в епіцентрі дослідження

стану одинадцяти органів технічно

єднують у собі арт-інтерпретацію бджолиного життя – на власній пасі-

перевіряються до сну на вулику, і, як

ці у Зеленій Рощі, що у Сумській об-

свідчать пост-виміри, справді врівно-

життя

бджіл,

надзвичайно

теплу

солодку палітру кольорів і сильну ласті. Саме це місце стало осеред-

важуються після нього.

має ком його творчості та ... цілительства.

Папери, що засвідчують унікальну

заспокійливий, певною мірою ліку- Адже, окрім багаторічної мистецької

силу бджіл і право Миколи Ярового на

розповідає ав- діяльності, Микола Яровий має у до-

її застосування, митець демонструє

тор. Справді, полотна ніби випро- робку вісім патентів на власний вина-

нам уже у власній майстерні, малень-

мінюють сонячне тепло, а разом із хід, що промовисто названий «сон у

кому всесвіті його настроїв і творчих

енергетику.

«Кожна

вальний ефект», –

картина

ним – позитивну енергію.

вулику».

поривань. Тут пахне медом, фарбами

«Здоров’я собі не намалюєш, а

і творчістю. Творчість пахне найсмач-

нашій родині його завжди бракува-

ніше. Це такий собі «храм» мистецтва

ло. Про цілющі властивості вуликів

всієї творчої родини Ярових. Кожен

люди знали давно, а ось спати на них

із них працює у різних жанрах і тема-

ще не здогадувалися!» Спорудивши

тиках. Проте у майстерні всі роботи

ліжка на своїх вуликах, сім’я Ярових

поєднуються в один «мистецький ву-

спить на них усе літо і має позитивні

лик» і прикрашають кожен сантиметр

зрушення у здоров’ї. «Мікровібрації,

стареньких стін. Тут автор демон-

які створюють бджоли, сприяють роз-

струє нам роботи, що не ввійшли до

ширенню судин і повному очищенню

сучасної експозиції. Деякі з них, на-

організму», – зазначає винахідник. Ці-

віть портрет Миколи Гоголя, настіль-

каво, що для кожного, хто завітав до

ки «медові», що виникає бажання на

садиби Ярових на лікування, Микола

смак перевірити: чи не змішує Мико-

підбирає індивідуальний вулик, щоб

ла фарби з медом?..

досягти максимального результату.
В ефективності методу годі сумніва-

Олена ШТОКАЛО
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Фестиваль

Ñòîð. 8. “Ã³ìíàç³ÿ”

«Схід-рок» відбувся ушосте!
10-12 серпня у місті Тростянець
відбувся музичний фестиваль «Східрок». Уже вшосте він відбувся на
Сумщині й уже традиційно проходив
на території історичної пам’ятки Круглий двір та у дендропарку Нескучне.
Щодня відвідувачі могли дістатися у
Тростянець рейсовими автобусами
або ж залишитися ночувати у наметовому містечку, що розташовувалося біля малої сцени. У перший день
фестивалю там оселилися понад тисячу людей. Серед них – і гімназисти.
Загалом фестиваль відвідало більше
5000 поціновувачів року.
Упродовж дня «фестівці», як зазвичай називали себе учасники фестивалю, відвідували виступи гуртів малої
сцени, яких, до речі, обирали спеціальним голосуванням напередодні.
Звичайно, могли спробувати традиційну українську кухню на ярмарці у
центрі міста; придбати мерч фесту
(тобто річ – одяг, аксесуар, канцтовар
чи ще щось – із атрибутикою заходу).
Або ж, рятуючись від спеки, купатися
у озері, де поруч із ними міг плавати
величезний надувний символ цьогорічного зльоту – качка.

Кажучи про символ, треба згадати і цікаву акцію: кожен, хто приходив
на заходи фестивалю у костюмі качки, міг безкоштовно відвідати велику сцену, де виступали найвідоміші
та найочікуваніші гурти. І за даними,
наданими організаторами, таких ось
«качок» було близько сотні.
З п’ятої години вечора поступово
починав збиратися натовп і у Круглому дворі. Серед хедлайнерів-2018
були «Бумбокс», «Друга ріка», «Річі
Колючий», «Animal ДжаZ», «Порнофільми», «Ляпіс 98», «Гражданин Топинамбур» та інші. Загалом на фестсценах виступило 24 гурти.
«Все класно. Єдине, що хотілося, аби сонце сьогодні сідало трохи
раніше, тому що в темряві виступати
набагато крутіше, більш магічно. Але
люди класні, ми вперше на фестивалі «Схід-рок» і… чудово все», – каже
Олексій Веренчик, фронтмен гурту
«Detach».
Організатори не забули і про
Міжнародний день молоді, 12 серпня, тому розробили абсолютно іншу
і неймовірно цікаву програму: ранкова йога, змагання з бамберболу,

підйом на повітряній кулі, польоти на
мотопароплані, презентація проекту
«Ukraїnеr», Stand-Up- вечір, марафон
і фестиваль фарб холлі.
«Море емоцій і позитиву за ці три
дні. Звісно, зі зручностями були деякі проблеми, але атмосфера заходу
компенсує це з лишком», – ділиться
сум’янка Лара Штанко.
#KACHKA2018CXIDPOK – хештег
«Схід-року 2018», за яким ви зможете
знайти більше цікавих фото та відео.

Аліна АВРАМЕНКО
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