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Дистанційка: 
по інший бік монітора 

Вітаємо юних науковців і їх керівників 
з перемогою!

Цього року в ІІ етапі конкурсу-захисту науково-
дослідницьких робіт МАН взяли участь 11 
гімназистів. З них призові місця вибороли 8 робіт.

1 місце: Бодарєв К. (11-Г, керівник - Панасюра 
А.С.), Бутенко В. (11-В, керівник - Юхно Н.І.)

2 місце: Щербак М. (11-В, керівник - Шевченко Г.Є.)
3 місце: Меша П. (9-Б, керівник - Кириченко 

О.М.), Ситник А. (10-Г, керівник - Кириченко О.В.), 
Саєнко В. (9-А, керівник - Пугач Г.С.), Захаров С., 
Баронова М. (10-В, керівник - Розуменко А.О.)

  Тільки згадайте минулу весну: дистанційне навчання, яке впало на нас, як сніг на голо-
ву, розгубленість, завантаженість, нерозуміння, що буде далі... Та недарма кажуть, що 
часи великих криз – це ще й часи великих можливостей. Саме це нас почало змінювати 
і примушувати пристосовуватися до тодішніх, нових і незвичних, умов і викликів.

Кебета – найкраща газета!

   Той вечір, коли оголосили, що зав-
тра ми їдемо додому, кожен сприй-
мав по-різному: хтось стрибав під 
стелю від радості, а для когось це 
здалося справжнім нещастям. Але 
тоді ще ніхто не знав, який жах хо-
ватиметься під безневинним і ще 
невідомим словом «ДИСТАНЦІЙКА». 
Хоча, порівнюючи з іншими школами, 
у нашому закладі все досить швидко й 
зручно було організовано на платформі 
Classroom,що дозволило спокійно про-
довжити навчання й не «розриватись» 
між різними месенджерами. Але період 
звикання й «притирання» тривав до-
сить довго, і, певною мірою, триває 
й досі. Хоча вже все стало звичним, 
і Classroom  використовується не 
тільки для дистанційного навчання, а 
й на офлайн-уроках. Виявилось, усе 
дуже зручно: і тести можна проводити, 

Випускники про гімназію:
***

«СОГІ - це любов із першого погляду, з першого 
дзвінка на урок. Це дружній класний колектив, 
веселі посиденьки, цікаве навчання та насичене 
життя. Для мене гімназія стала другою домівкою, 
куди завжди хочеться повертатися. Навчаючись 
тут, я отримала не тільки ґрунтовні знання, а й 
друзів на все життя, і не тільки серед однолітків, 
а й серед учителів. Гімназія - це поштовх до 
успішного життя, вагоме підґрунтя, яке стало ос-
новою всіх моїх досягнень. Сьогодні я займаюсь 
наукою, досліджую історію, проводжу екскурсії, 
пишу дисертацію. А все завдяки тому, що одного 
сонячного дня мама не побоялася відпустити 
мене у велике місто на навчання, а я, у свою чергу, 
не побоялася змінити своє оточення. У СОГІ варто 
вчитися хоча б тому, що вона схожа на Хогвартс! 
Не вірите? Переконайтеся! І хай роки навчання в 
Гімназії стануть для вас найщасливішими!»

Наталія Петренко, випускниця 2012 року 
(С.Кириківка Тростянецького району). 
Освіта: СДПУ ім. А.С.Макаренка. Науковий 
співробітник КУ «Агенція промоції «Суми», 
аспірантка Глухівського НПУ ім. О.Довженка

і, якщо ти раптом пропустив урок, надолужити, 
опрацювавши матеріали, які розмістив учитель, 
переглянути додаткові корисні відео або перейти 
за посиланнями. Що ж стосується самоізоляції 
– усе теж стало відбуватися спокійно, без напру-
ження й паніки. На жаль, кінця карантину поки 
що не видно. Можливо, на нас чекає нова хвиля 
захворюваності, бо на заході України ситуація 
дедалі більше загострюється. Інші країни вже 
виявляють нові штами вірусу, але активно вак-
цинуються й продовжують боротьбу. До того ж, 
почали хворіти молоді люди й частіше - підлітки. 
Цей факт справді насторожує, і менталітет на-
шого народу, що правила існують для того, щоб 
їх порушувати, не додає оптимізму щодо темпів 
поширення хвороби. Тобто, дистанційка з нами, 
очевидно, надовго. Треба змиритися – це ясно. 
Але й досі трапляються взаємні претензії: як від 
учнів, так і від учителів.
    Отже, зітхаємо, беремо аркуш і ручку й пробуємо 
записати всі «плюси» й «мінуси», усі думки, серед 
яких є й протилежні. Можливо, це допоможе нам 
краще порозумітися?
   «Як на мене, то переваг, які корисно впливають 
на якість навчання, немає. А от недоліків купа: 
відсутність самоорганізації, живого спілкування, 
особливо мене турбує масове списування», - го-
ворить Валентина Павлівна Прошак, учителька 
української мови та літератури.
   «Щодо мене, то з плюсів - це однозначно розвиток 
здатності самостійно виконувати поставлені задачі. 
Величезним мінусом є списування. Діти надіються 
не на свою голову, а на книжку під рукою, зошит 
та Інтернет або на людину, у якої можна списати. 
Це все розхолоджує учнів», - упевнена Валентина 
Василівна Яловенко, учителька біології.
   Вихователі одностайні: для них у дистанційці 
«плюсів» немає взагалі. Справді, як виховувати 
на відстані? Немає обміну емоціями, не погово-
риш про життя, відверто і щиро, не порадишся. А 
телефонна розмова – теж не те.
   Із претензій учителів найбільш популярними є 
такі: учні списують, до того ж, організовуються 
в групи, аби «колективно» писати практичні, 
самостійні й контрольні роботи. Часто не 
прикріплюють файли, не здають виконані за-
вдання до визначеного строку, фотографують їх 
неякісно, боком, догори дриґом. Що вже говорити 
про почерк! Щодо онлайн-уроків (синхронних) –  
учні не відповідають, при цьому посилаються на 
відсутність Інтернету – особливо ця «відмазка» 
цікаво звучить від сумських гімназистів. Мовчать 
і не реагують на запитання вчителя під час уроків 
в Zoom, не вмикають відео, запізнюються, або ж 
взагалі не підключаються.

   А що говорять учні з цього приводу?
   «Особисто для мене, дистанційне гірше, ніж очне. 
Коли вчитель пояснює, я краще запам’ятовую. Та-
кож я можу в нього легко й швидко уточнити будь-
що. Мені подобається живе спілкування, що є не 
менш важливим для розвитку навичок мовлення 
та пристосування в соціумі», - розповів нам учень 
10-А класу Ярослав Лиман.
   «З моєї точки зору, дистанційка має і «плюси», 
і «мінуси». Для мене комфортніше навчатися 
вдома, коли поряд батьки та рідні. Це якось надає 
підтримки та наснаги працювати. Але на таку 
форму навчання витрачається дуже багато часу. 
Ти прокидаєшся зранку і одразу сідаєш за уроки 
до комп’ютера, і тільки ввечері його вимикаєш. 
Насправді це складно, але навчило нас присто-
совуватися до життя», - прокоментувала учениця 
10-А класу Рузанна Цвик.
   «Дистанційне навчання дуже добре організовано, 
але, на мій погляд, замало онлайн-уроків, на яких 
можна одразу ж спілкуватися з учителем. Не 
вистачає пояснень і набагато більше завдань, у 
яких важко самостійно розібратися», - говорить 
Євгенія Вінницька, учениця 8-А класу.
   «Мені більше підходить очна форма навчання, 
бо тяжко розподіляти час самостійно. Постійно 
перед комп’ютером, та й до ЗНО легше готуватися 
з учителем, коли є «живий» контакт, змога запитати 
особисто. Наприклад, у мене кращою є слухова, ніж 
зорова пам’ять, тож дистанційна – не для мене», - 
зауважила Єлизавета Зелінська, учениця 11-А класу.
    Більшість учнівських претензій пов’язані з великою 
кількістю завдань (принаймні, більшим, ніж при зви-
чайному навчанні). Ще турбує невчасне викладання 
завдань, що не відповідає розкладу і неможливість 
запитати в учителя про свої помилки або одразу ж 
отримати роз’яснення, закороткий час на виконання 
завдань, позначення завдання «без оцінки», а потім 
його оцінювання, «несподівані» тести або самостійні 
без попередження, презентації, що важко читаються 
(наприклад, червоний шрифт на синьому фоні) або ж 
занадто великі (43 або 55 слайдів), файли, які не за-
вантажуються або не читаються... Але ось що цікаво: 
зауваження вчителів у більшості стосуються особи-
стих дій учнів, а зауваження учнів – технічного боку.
   Не секрет, що «дистанційне порозуміння» - процес 
нелегкий, і потрібен був час, щоб притертися. Безпе-
речно, претензії будуть завжди, хоча зараз їх значно 
менше, і це прогрес. Щоб учні й учителі були не по 
різний бік монітора, щоб спілкування на дистанційці 
було більш ефективним, дружнім і без «мінусів», 
варто просто розуміти й поважати один одного, й 
відповідально ставитися до нелегкого проміжку часу 
під назвою Карантин, або Дистанційне навчання.

Катерина Кривошеєва

***
«Гімназія - це місце, яке мене сформувало. Окрім 

неї, я вчився ще в двох школах, і в жодну з них я 
не хотів би повертатись, адже вони втілювали всі ті 
правічні консервативні підходи в освіті, яких люди 
намагались позбутися століттями. Не сумую я й і 
за університетом, навчання в якому мало що мені 
дало в життєвому сенсі. Лише Гімназія залишилась 
у моєму серці як те, що зробило мене особистістю, 
сформувало риси характеру, показало ціну дружби 
та підготувало до дорослого життя».

Вячеслав Журба, випускник 2012 р. (с. 
Перехрестівка Роменського району). Освіта: ЛНУ 
ім. І.Я.Франка. Учасник АТО. Політолог, помічник-
консультант депутата Львівської міської ради.

***
Я щиро вважаю, що в гімназії є велика магічна 

сила - робити людей рідними. Тут у мене з’явилося 
стільки друзів, і всі вони – успішні, в різних країнах, 
навіть на різних континентах, але так само гріють 
моє серце своєю дружбою. В гімназії я змогла зроби-
ти перші кроки від «сірої мишки» до впевненої у собі 
людини. Зараз я розумію, що саме роки навчання 
тут дали мені можливість розкрити себе. Гімназія 
для мене - місце креативу, емоцій, мрій! Ба більше, 
тут можна знайти багато однодумців і підтримки 
не лише серед учнів, а й серед учителів, які завж-
ди будуть із тобою на одній хвилі. Я, як і мріяла, 
стала режисером телебачення, писала сценарії й 
керувала операторами і акторами на знімальному 
майданчику. Але гімназія навчила мене не боятися 
змін, прямувати до мрії й учитися протягом всього 
життя. Я, нарешті, знайшла сферу, в якій постійно 
вчуся новому і почуваюся на своєму місці. Я стала 
3D дизайнеркою, і разом із командою створюю 
крутих персонажів для настільних ігор у стартапі, 
що набирає оберти за межами України. Мені важко 
уявити, ким би я була, якби свого часу не вступила 
до СОГІ. Це місце й прекрасні люди, які працюють 
у ньому змінили мене й допомогли розкритися. 

Ірина Крівенцова, випускниця 2012 р. (м. Охтир-
ка). Освіта: Харківська державна академія культу-
ри. Режисер телебачення, 3D дизайнер (м. Львів).
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Ох, важка ти, шапка Мономаха

Карантин, дистанційка, вихідні. Та про що ж мені можна писа-
ти, коли в гімназії ми буваємо рідше, ніж удома. Не те що я проти 
відпочинку - аж ніяк, але вже пора прокидатися від зимової сплячки. 
Зокрема, нашому уряду, адже складається враження що його взагалі 
немає. Та й звіти нікому писати…

Із нового семестру 
завжди починається 
президентська го-
нитва. Так би мови-
ти, карантин каран-

тином, а вибори за розпорядком. Самоврядування 
- це взагалі-то річ важлива, і без нього в гімназії 
ніяк не обійтися. Розпитування «стареньких 
гімназистів», випускників і вчителів дають пожи-
ву для роздумів: виявляється, раніше в нашому 
закладі самоврядування було таким сильним, 
потужним і активним, що навіть організовувало на-
вчання для інших шкіл міста Суми. Було та загуло, 
як кажуть у народі. Ми не можемо дочекатися хоч 
якогось, хоч поганенького звіту від попереднього 

    Паровоз
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…чи є в гімназії голова, здатна її втримати?

Цього року гімназисти не те, що розлінилися, а, 
скажімо так, - розкарантинилися. Вибори президен-
та учнівського самоврядування, на жаль, не стали 
яскравою подією, яка завжди збурювала гімназійну 
громадськість. Завжди, але не в цьому році. Кандидати 
або майбутні кандидати, що ними так і не стали деякі 
учні, замість піти на вибори, віднікувалися й умовляли 
один одного піти замість себе…

Вибори:  криза ідей «Я розумію, 
яка це велика 

відповідальність!»

- Розкажи трохи про себе й про те, чому ти 
вступила до гімназії?

- Я прийшла в гімназію цього року, адже багато 
хорошого чула про неї від своїх знайомих, які тут 
навчаються, а ще – для того, аби «підтягнути» свої 
знання з багатьох предметів та зрозуміти, який 
шлях обирати після закінчення школи. Не знаю 
точно, який це буде університет, але, скоріше за 
все, спеціальність, пов’язана зі сферою туризму. 
Я займаюся волейболом, танцюю, співаю, брала 
участь у предметних олімпіадах та різноманітних 
змаганнях і конкурсах. Гімназія дійсно є таким 
місцем, де відчувається справжня родинна ат-
мосфера, де всі дуже дружні. В попередній школі 
я вже була президентом самоврядування, але 
тільки пів року, бо ж майже весь семестр тривав 
карантин. Чесно визнаю: в дев’ятому класі пре-
зиденство – важкий тягар, мене не сприймали 
одинадцятикласники, і це аж ніяк не мотивує. А 
зараз я хочу спробувати свої сили тут, зрозуміти, 
чи зможу. Хоча минуло всього декілька днів після 
оприлюднення результатів голосування, але я 
вже зрозуміла, що це велика відповідальність. Я 
готова взяти її на себе і йти до кінця. 

- Навіщо тобі ця посада? Якими, на твою 
думку, є обов’язки президента?

- Я впевнена, що це мені допоможе в майбут-
ньому. Адже це великий  досвід, який змушує 
згрупуватися, стати більш організованою, але 
при цьому потрібно не забувати вчитися, бо саме 
з цією метою я прийшла до гімназії. Ця посада 
мені потрібна для того, щоб випробувати свої 
сили. Найголовніше – це організовувати роботу 
самоврядування в гімназії, налаштувати коман-
ду для подальшої праці. Президент, уряд і учні 
мають співпрацювати. Я вважаю, що між учнями 
та адміністрацією своєрідними посередника-
ми є саме самоврядування. Мені здається, що 
попередній президент не виконав свою програму 
в повній мірі й міг би докласти значно більших 
зусиль, навіть за умов карантину.

- Що ти плануєш зробити на посаді прези-
дента учнівського самоврядування до кінця 
цього навчального року? 

- Наразі я вже почала складати турнірну табли-
цю спортивних заходів, ми провели змагання з во-
лейболу між класами, також після канікул, якщо не 
буде карантину, відновляться змагання з футболу 
та тенісу, проведемо «Таємного друга» та почнемо 
робити картинну галерею на третьому поверсі. 
Я маю спілкуватися з усіма зацікавленими сто-
ронами й враховувати думки як гімназистів, так і 
адміністрації. У команді є учні з різних класів, це 
дозволить налагодити кращу комунікацію, зокре-
ма, ми плануємо проводити опитування.

- На жаль, ти не брала участі в дебатах, і 
гімназисти не мали можливості побачити 
твій публічний виступ. Як ти оцінюєш свої 
ораторські здібності, адже комунікація, 
вміння доносити свою думку дуже важливі 
в роботі очільника уряду?

 - Українською мовою мені справді говорити 
важкувато, адже я живу недалеко від кордонів з 
Росією й у побуті частіше спілкуюся суржиком. 
У попередній школі я, хоч і недовго, але очолю-
вала учнівський уряд, тож багато виступала, у 
тому числі й ведучою на різноманітних заходах. 
Я дуже хочу розвивати комунікативні навички, 
можливо навіть пройти курси ораторського 
мистецтва.

президента Сергія Хоменка. Ма-
буть, нема про що говорити, бо 
карантин - це дуже зручно… 

Скажу відразу: звичайному 
гімназисту, у перервах між са-
мовдосконаленням і навчан-
ням, хочеться просто відпочити 
та посидіти в телефоні. Ніколи 
слідкувати ще й за проблемами 
самоврядування, а тим паче роз-
биратися з виборами, програмою 
та кандидатами. Зайшов, поставив 
хрестик і пішов собі далі займати-
ся своїми справами. Це, мабуть, 
і є причиною досить високого по-
казника задоволення діяльністю 
учнівської «влади». А що: не тур-
бують, не змушують брати участь 
у якихось заходах, не набрида-
ють, отже - гарні. Що стосується 

цьогорічних кандидатів - вибір був складним, але 
про це вище в статті Наталки Гоженко.

Несподівано випливла проблема відсутності 
будь-яких спортивних новин. Чи не вперше за 
всю історію гімназії протягом найдовшої третьої 
чверті НІЧОГО не відбувалося: ніяких змагань, 
турнірів, квестів… А хай йому грець, тому каран-
тину! Та все одно, виявляється, спорт з нашого 
життя не зник. Весна. Гімназисти скоро почнуть 
масово виходити на вранішню пробіжку. По колу, 
по садочку, по стадіону…

Взагалі таке враження, що гімназія, я маю 
на увазі учнів, теж мляво ходить по колу. Це 
зручно - ходити по колу. Кожен тиждень, день 
за днем. Єдине, що змінюється, це, напевне, 

кількість завдань. Ні, події іноді 
відбуваються, але це які-небудь 
конкурси, або закриті заходи, 
на які, на жаль можна ходити 
не всім одразу, адже карантин. 
А ми так скучили за класними 
гімназійними тусовками, коли 
всі-всі разом, за дискотеками 
і ярмарками! Але нічого, ми 
терплячі, сподіваємося, скоро 
все зміниться, і ми зберемося 
всі в актовій залі на ті конкурси, 
які обіцяє відновити самовря-
дування. Та й можливостей 
у світі не зменшується, світ 
розвивається, як мінімум, по 
спіралі. Уже весна, час про-
кидатися й використовувати ці 
можливості, поки інші сплять!

Каріна Кузнецова

Щороку в гімназії відбуваються обов’язкові вибори президента 
самоврядування, і щороку учні 9-10 класів борються за це звання. 
Ну, як борються… Якщо почитати попередні номери «КЕБЕТИ», 
то дійсно складається враження реального політичного життя, 
змагання, дебатів. На тлі цих спогадів цьогорічні вибори, визнаємо 
чесно, - бліда тінь. Почалося все з висування кандидатів. Хлопці 
відмовилися навідріз: ніхто не наважився взяти на себе таку 
відповідальність. Чесно кажучи, мене, як дівчину, це трохи 
розчаровує. Ні, звичайно, гендерна рівність – це добре, але ж у 
нас останнім часом спостерігається видима перевага набагато 
більшої активності дівчат у всіх сферах діяльності. Отже, цього 
року було три кандидати: Анна Анісімова (9-В), Валерія Касья-
ненко (10-А) та  Валерія Третяк (10-Г).

Передвиборна гонитва проявилась у вивішуванні 
плакатів і млявій агітації в соцмережах. Анна  
Анісімова лише в цьому році прийшла до гімназії і, 
очевидно, не дуже уявляла, якою є система само-
врядування в закладі. Але все ж вона наважилась 
балотуватися, сформувавши команду лише зі своїх 
однокласників. Головним питанням у її програмі 
було зробити так, щоб діти не боялися ходити до 
психолога, якщо їм це потрібно, тести й заходи з 
профорієнтації, проведення різних заходів для са-
морозвитку, тощо. Це викликало подив гімназистів 
і купу запитань до Анни: дійсно, у закладі працює 
психолог, який прекрасно виконує свої професійні 
обов’язки, а профорієнтаційних заходів – безліч, і 
проводяться вони регулярно.

Другою кандидаткою була Валерія Третяк. Вона 
також лише цього року вступила до гімназії. Як 
на біду, на час дебатів Валерія захворіла, але 
її команда не розгубилася, за кандидата висту-
пала її представниця, Альона Макієвська. Це 
гарний показник того, що Валерія дійсно прагне 
реалізувати свої амбіції й має поряд друзів, 
що готові підставити своє плече. У програмі 
Валерії: допомога вихователям у проведенні 
різноманітних заходів, відновлення гри «Таємний 
друг» і конкурсу «Містер гімназії», профільна 
візитівка 10-х класів, Галерея на третьому 
поверсі, змагання між класами на початку на-
вчального року, віртуальна таблиця рекордів…

Касьяненко Валерія минулого року вже брала 
участь у виборах, і зазначила це у виступі, як 
аргумент на користь досвіду й зацікавленості. Її 
планами в програмі стали: підтримка та надан-
ня допомоги дітям з низькою успішністю, про-
ведення майстер-класів від талановитих учнів 
та від успішних випускників. Започаткування 
віртуального музею гімназії та тижні «добрих 

ІНТЕРВ’Ю

П р и к о л ь н о ,  а л е 
біля водопою з вами 
цікавіше спілкуватися!

справ» (придбання квітів для гімназії, благодійні яр-
марки тощо), створення волонтерської організації 
гімназистів, проведення екологічних акцій, та 
багато різних шкільних змагань (спортивні, арт-
виставки, леді, таємний друг).

На дебатах склалось враження, що насправді 
дівчата навіть не поцікавились обов’язками й 
відповідальністю, які накладає посада президен-
та гімназійного самоврядування. Кожен кандидат 
говорив про відновлення гри «Таємний друг», але 
чи буде це такою ж цікавою грою, як колись, і чи 
будуть учні САМІ її організовувати, чи знову чека-
тимуть ініціативи вихователів, ніхто не знає. Хочу 
зазначити, що на 
дебатах педагог-
о р г а н і з а т о р 
Є в г е н і я 
Олександрівна 
зауважила, що до 
адміністрації жо-
ден кандидат не 
звертався, щоб 
поспілкуватися 
щ од о  п л а н і в 
своєї діяльності, 
у з г о д ж е н н я 
дій, розуміння 
с и т у а ц і ї  в 
гімназії. Також 
відчувалося, як 
не вистачає дівчатам навичок ораторської 
майстерності, уміння говорити перед публікою й 
переконувати аудиторію.

І все ж вибори цього року видалися досить таки 
цікавими й показовими. Принаймні, є сподівання, 
що наступного року кандидати врахують помилки.

Наталія Гоженко

За результатами 
голосування прези-
дентом гімназійного 
самоврядування ста-
ла Валерія Третяк, 
учениця 10-Г класу. 
Після не дуже вда-
лих дебатів, здава-
лося, прогнозувати 
результат – мар-
на справа. Дійсно, 
особливої активності 
гімназійна спільнота 
не виявила: з тих, хто 
голосував, 28 учнів по-
ставили помітку на-
впроти рядка «нікого 
н е  п і д т р и м у ю » . 
Валерія виборола пе-
ремогу з незначним відривом: у неї 87 голосів, 
у Валерії Касьяненко – 58, у Анни Анісімової 
– 23. Про те, як нова очільниця учнівського 
самоврядування планує організувати свою 
роботу, ми дізнались у традиційному першо-
му інтерв’ю газеті «КЕБЕТА».

Продовження на с. 3
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    Здається, це вічна історія. Чомусь форма в 
нашій гімназії є постійним каменем спотикання. І 
це, до речі, дуже дивно, адже при вступі до гімназії 
всі знали, що носіння форми є обов’язковим і були 
згодні з цим правилом. Якщо ти хочеш навчатися в 
цьому закладі, то, будь ласка, дотримуйся правил 
у статуті. Але ж ні! Під час перевірки форми майже 
одразу починаються ховання під парту, позичання 
кардиганів, нарікання на утиски індивідуальності, 
протести… Більшість гімназистів саме питання 
форми вважає чи не найбільшою проблемою. 
Звісно, є й інші, вагоміші. Але форма для учнів – 
це вічний протест. Звісно, на сторінках газети ми 
висвітлюємо різні проблеми, і якщо ця вже така 
нагальна, то вирішили – вкотре! – розібратися з 
цією проблемою.
   Почнемо з історії. У далекому 2010 році 
гімназисти запропонували створити символ, який 
буде вирізняти їх з-поміж інших. Таким символом 
стала форма. Звісно ж, було проведене опиту-
вання серед учнів. Порівнюючи дані тих років, 
ми дійшли висновку, що близько 50% гімназистів 
бажали створити гімназійну форму, а інша полови-
на вважала, що форма зробить нас однаковими, 
«інкубаторськими». Перша форма складалася 
з блакитного светра з логотипом гімназії, який 
пришивався, та білої сорочки. Ще до комплек-
ту входила світло-сіра жилетка з темно-сірою 
смужкою на комірі. До речі, сам логотип урочисто 
видавався гімназистам при вступі. Зараз форма 
має інші кольори.
   Отже, бажання запровадити власну форму 
колись давно йшло від самих гімназистів. Але на 
всіх не вгодиш, і претензії через 10 років, уже на-
шого покоління, виглядають так: «вона не гарна та 
не комфортна», «якась інкубаторська», «якість не 
варта таких грошей», «убивця індивідуалізму»…
Але це загальні претензії, і щоб їх конкретизувати, 
ми провели опитування, у якому взяли участь 180 
респондентів. Виявилося, що 52,8% гімназистів 
форма подобається лише наполовину, тобто 
одним подобається сорочка, але не її якість, а 
іншим не подобається колір, але фасон, напри-
клад, є прекрасним… Що ж саме не подобається 
учням у формі? 60,6% зазначили, що форма є не 

Це завжди відбувається несподівано. Розчахуються 
двері й на порозі з єхидними усмішками постають 
одинадцятикласники зі словами «Перевірка форми!». 
Хтось ховається під партами, а хтось намагається 
за лічені секунди позичити чийсь кардиган. Деякі, не 
хвилюючись, розсідаються на стільці: уже ж не пер-
ше зауваження, а якесь там… Перевіряючий упевнено 
сканує поглядом клас і тут БАЦ! Без форми! Одинад-
цятикласник швидко намагається знайти ручку, але 
ж гімназисти не здають своїх та ховають усі ручки, 
які є. Здається, що у всього класу раптово закінчилися 
ручки, неначе грабіжник викрав усі засоби письма. Саме 
в таких ситуаціях на допомогу приходить учитель, 
і рука перевіряючого каліграфічно виводить літери 
прізвища порушника. Ех, зауваження!

Валерія Третяк не змогла дійти до кінця 
передвиборчої кампаній й бути присутньою на де-
батах. Вперше за історію гімназії відповідальність 
за свою лідерку взяла на себе команда, довівши, 
що відповідає вимогам, які висувались до 
кандидатів при її формуванні: досвід, згуртованість 
і зацікавленість.

Форма як вічний камінь спотикання

комфортною, на думку 10% форма є не гарною, 
а 6% яскравих особистостей сказали, що форма 
вбиває індивідуальність та всі учні схожі один на 
одного. А 14,4% учнів форма подобається. Май-
же 80% учнів хотіли б змінити форму. Оскільки 
такий високий відсоток, який хоче носити форму, 
то ми запитали, який варіант був би прийнятним. 
Виявилось, що 62,8% хочуть носити худі та фут-
болку, а 15,6% - светр, футболку та кардиган, 
12,8% виявили бажання залишити форму такою, 
як вона є, а ще 2% пропонують просто запро-
вадити діловий стиль одягу. Залишається в силі 
пропозиція адміністрації дозволити день вільної 
форми, за умови суворого дотримання дрес-коду 
протягом 5 днів. Згодні з цим 71,3%. Ех, це таки 
малувато. Напевно, субота не стане «днем без 
форми», а так хотілося ж…
   Підіб’ємо підсумки. 1) Присутня проблема неякісної 
тканини, яка «кошлатиться», та сорочка, зроблена 
з синтетичних матеріалів. Чи то так час вплинув 
на якість, чи щось інше, але факт залишається 
фактом: раніше кардигани та сорочки були кращої 
якості. Вирішення: ніхто не обмежує батьків у 
виборі виробника, який створить якіснішу форму, 
головне, щоб вона була «правильною» візуально. 
2) Гімназисти хочуть змінити нашу форму на іншу 
(зазначено вище). У такому разі можна почати це об-
говорювати серйозно, але, знову ж: навіщо форма? 
Щоб її носили всі. 3) Емблема – не проблема. Її теж 
можна було б замовляти й навіть урочисто вручати 
на посвяті в гімназисти. Чим не ініціатива для само-
врядування? 5) Форма має бути предметом гордості. 
Рішення: змінити своє ставлення до гімназії, в якій 
навчаєшся. Так, дотримання певних правил закладу 
має бути обов’язковим. Щодо індивідуальності, то її 
можна проявляти як завгодно, потрібно лише бути 
особистістю. І тоді, на фоні стандартної форми, 
будете виглядати ще яскравіше!

Мілана Катрич

- Чи впевнена ти, що зможеш поєднати 
успішне навчання та активну роботу в 
самоврядуванні?

- Я добре розумію, що в наступному році – 
ЗНО, до якого треба готуватися, але, гадаю, 
вистачить часу поєднати навчання та само-
врядування. Щодо виконання моєї програми, то 
на наступний навчальний рік залишатиметься 
5 пунктів, можливо додамо ще щось. Я зможу 
готуватися у вільний час.

- За яким принципом ти обирала свою ко-
манду? 

- Я вибирала  активних, відповідальних лю-
дей, тих, хто горів бажанням цим займатися, 
і хто також хотів бачити в цій роботі якусь ко-
ристь для свого майбутнього в плані набуття 
досвіду. Прикладом того, що моя команда дієва 
й у екстремальному випадку може згуртуватися 
й вирішити проблему, є вибори й дебати. Адже, 
коли я захворіла, команда зібралася й моя за-
ступниця, Альона Матвієнко виступала замість 
мене. Це надихає, і головне, чого я прагну - 
працювати в команді на рівних. У наступному 
році уряд буде трохи іншим, адже зараз у його 
складі є кілька одинадцятикласників, але впев-
нена, що їх замінять активні й відповідальні 
учні .  Найголовніше, у чому я впевнена: 
потрібно працювати саме командою, це на-
багато легше й ефективніше, особливо, коли 
відчуваєш таку потужну підтримку.

Наташа Гоженко

«Я розумію, яка це велика 
відповідальність!»

Продовження. Початок на с. 2

Почнімо з тих, хто будь-які конкурси ігнорує. 
Ми знайшли кількох гімназистів, які не брали 
участі в жодному з конкурсів ніколи в житті (крім 
обов’язкових Кенгуру, Соняшник та інших, які 
вони пишуть абияк, аби відчепилися). Дуже 
цікава виходить статистика: абсолютно всі вони 
заявили, що не мають на це часу. Ну от просто 
взагалі-взагалі не мають, такі серйозні й зайняті 
навчанням люди. Правда, якщо звернути увагу 
на успішність наших респондентів, то вона ледь-
ледь дотягує до середнього рівня. Можливо, тому 
вони й не бажали, аби ми в «КЕБЕТІ» називали 
їхні імена. Дивно, правда ж? Є й інша думка: так, 
Тарас Михайленко просто не бажає розпорошу-
вати увагу і витрачає час на більш важливі для 
нього заняття, такі як музика і спорт.

Цікаво, що активні учасники різноманітних 
конкурсів зазвичай відмінники або ж мають рівень 
успішності, вищий за середній. Як у них вистачає 
часу і на навчання, і на створення конкурсних робіт? 
Хтозна. Можливо, вони, як Герміона, мають якийсь 
секретний механізм для подовження часу? Але 
насправді й серед успішних учнів є велика кількість 

Нащо мені ті конкурси?
Із чим у більшості гімназистів асоціюються різноманітні конкурси? Зазвичай – зі здаванням коштів, 

копійчаними призами, настійливою пропозицією вчителя написати вірш до ювілею письменника. Або 
хвилюванням, лихоманкою підготовки до олімпіади, радістю перемоги, відчуттям власної значущості. 
Хтось має цілу купу різноманітних дипломів, а хтось - жодного, і прекрасно живе, не вважаючи себе 
гіршим за інших. То що ж нам дає участь у конкурсах? Блискучі перспективи і перемоги чи порожнє 
витрачання часу заради аркуша паперу з написом «Диплом»?

тих, хто відмовляється від участі в конкурсах, бо 
воліє більше зосередитись саме на навчанні й мати 
кращі знання й оцінки. Ось і різниця між формулю-
ваннями «не вистачає часу», правда ж?

Є ще одна цікава відмовка: якщо я відчуваю, що 
не виграю, то навіщо ця морока? Ми сприймаємо 
конкурси як однозначне змагання – хто кращий. 
І багато хто вважає – якщо я не буду кращим, то 
це марнування часу. Але будь-які змагання це, на-
самперед, важливий досвід, і буває так, що саме 
досвід поразки більш цінний.

Учитель української мови й літератури Тетя-
на Віталіївна Василенко вважає, що участь у 
різноманітних конкурсах учням необхідна, як 
повітря:

- Олімпіади й конкурси сприяють поглибленому 
вивченню предмета, учень починає цікавитись, 
знаходити першоджерела, підвищувати рівень 
знань з предмета.

Дійсно, хіба це не мотивація? Безліч конкурсів, 
крім олімпіад, де вимагається написати есе або твір-
роздум. А це додатковий «тренажер» після якого, 
дивися, й на уроці за подібне завдання ти отримаєш 
на один-два бали більше. Нічого не проходить дарма!

А що ж думають переможці? Переможець ІІІ ета-
пу олімпіади з української мови, наша випускниця 
Олена Кириченко аж ніяк не жалкує за витраченим 
на підготовку часом:

- Конкурс дає високу репутацію, підвищує ав-
торитет учня у вчителів, дає краще розуміння 
предметів,популярність серед учнів. А ще це цікаве 
проведення часу, нові знайомства й спілкування.

Але трохи відійдімо від стереотипів. Є конкур-
си з досить солідними призами, як наприклад, 
Львівські Інтернет-олімпіади. Їхня мета - вияви-
ти найталановитіших учнів та посприяти їхній 
зацікавленості та надати їм можливість в подаль-
шому більш поглибленого вивчення предмету. 
Цього року переможцями стали 55 учнів, кожен от-
римав цінний подарунок, а переможець олімпіади 
з інформатики – 10 000 грн. на навчання та новий 
комп`ютерний клас для своєї школи!

Існує безліч літературних конкурсів, де також 
досить цікаві призи. Наприклад, можна виграти 
публікацію свого твору в збірці або солідному 
виданні, яке виходить великим тиражем (конкурс 
«Водограй мрій №12», «Склянка часу», «Зоря-
на фортеця» та інші). Список таких конкурсів 
постійно оновлюється на сайті «Літцентр».

В історії нашої гімназії були випадки, коли учні, 
написавши есе, вигравали безкоштовну поїздку 
до Польщі або цінний подарунок, перемога на 
Міжнародному конкурсі шкільних медіа принесла 
головному редактору Юлії Рубець приз – ноут-
бук, а перемога в літературному конкурсі нашій 
випускниці Дарині Стрибуль – грошовий приз, якого 
було достатньо, щоб ноутбук придбати. Насправді 
цей список можна продовжувати дуже довго, і така 
мотивація для сучасного, досить таки практичного 
покоління, здається, має бути дієвою. Тож питан-
ня: варто чи не варто брати участь у конкурсах, в 
принципі, має однозначну відповідь. І фрази «мар-
не витрачання часу» у цій відповіді немає.

Владислав Голінко

Форма-2015: 
сірий жилет і 
емблема, що 
пришивається.
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Звісно, наше життя змінилося. Цікаво, як ми будемо згадувати цей період через кілька років? Можливо, як 
час нових ідей і нових можливостей, час креативних рішень і взаємної підтримки. Ми навчилися використову-
вати різні формати для навчання й спілкування, уперше випробували себе в онлайн-захисті конкурсу науково-
дослідницьких робіт МАН, навчилися знімати цікаві відеопривітання до свят,створювати конкурсні роботи... 
А головне - стали більш організованими й почали цінувати кожну хвилину «живого» спілкування.

Якщо ми говоримо про навчання, то зазвичай 
згадуємо учнів. Аж ні, у нашому закладі вчителі 
є справжнім прикладом, оскільки постійно 
працюють над саморозвитком і професійним 
зростанням. Так, учителі пройшли курс на-
вчання й ознайомились з оновленими пра-
вилами Всеукраїнського конкурсу-захисту 
науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої 
академії наук України, особливістю нововве-
день у проведенні Всеукраїнського конкурсу-
захисту у 2021 році, новим алгоритмом участі 
у ІІ-ІІІ етапах Всеукраїнського конкурсу-захисту 
науково-дослідницьких робіт. Все це вчителі 
гімназії дізнались від кращих фахівців під час 
підвищення кваліфікації на тему «Основи фор-
мування дослідницької компетентності педагогів 
при виконанні наукових досліджень МАН» від 
кращих фахівців.

Приклад для
гімназистів

Події семестру: нові ідеї й нові можливості!

  Наприкінці грудня 2020 року в гімназії традиційно 
пройшов ІІ етап конкурсу «Гімназія має талант» 
(вокальне мистецтво). Учасники-вокалісти ви-
ступали наживо перед вельмишановним журі. 
Цього року на гімназійній сцені спробували свої 
сили 16 виконавців (11 конкурсних номерів). Журі 
розподілило призові місця таким чином:
  ІІІ місце посіли І.Іванова, С.Сорока, Р.Місяйло 
та учні 9-В класу;
  ІІ місце – П.Меша, В.Третяк та тріо 10-В класу;
  І місце розділили Є.Зелінська та С.Дежурна.
«Гран-прі» виборола Аліса Храпач (8-А клас).

Конкурс «Гімназія 
має талант»:вокалДонорство - це вчинок!

  Донорство – благородна й почесна місія, 
яка дозволяє зберегти життя хворим людям. 
Кров необхідна пацієнтам не менш за дорогі 
хіміопрепарати, а іноді переливання крові – це 
єдиний шанс зберегти життя.
  У гімназії відбулася зустріч учнів одинадцятих класів 
із представниками Сумського обласного центру 
служби крові на тему «Популяризація донорської 
культури серед підлітків та молоді». 
Мета - ознайомлення учнів з донорством крові та 
формування усвідомленого ставлення до донорства. 
Під час зустрічі виступили лікар-терапевт СОЦСК 
Микита Гончар, координатор донорського руху 
СОЦСК Олена Геренко і Почесний донор України, 
активіст донорського руху Олександр Шаповал. 
  Ініціатором благодійної просвітницької акції 
стала учениця 11-А класу Богдана Стрілець, 
яка запропонувала гімназистам приєднатися 
до акції «Відсвяткуй своє 18-річчя правильно 
– урятуй життя!» і заснувати нову традицію в 
нашому закладі: зустрічати повноліття в до-
норському центрі.

    17 березня в рамках вивчення теми «Великобританія: 
історія та сьогодення» учні 9-10 класів святкували 
День Святого Патріка - національне ірландське свято. 
Окрім зелених кольорів у одязі, було безліч цікавих 
заходів: квести, гра кагут, відео уроки, захист проєктів, 
вікторини тощо. Було зелено!

Куди не кинь, на все треба гроші, гроші й гроші. На якусь цікаву ідею, на креативний 
проєкт, на благодійність… Та де їх узяти? Сидіти на шиї в батьків – не вихід, тому 
маємо шукати способи заробітку, та ще й для підлітків… Невже це нереально?

Збирання коштів завжди є приводом для нарікань. 
Ми беремо участь у благодійних акціях, які самі ж 
ініціюємо, і це, мабуть, добре. У сенсі – добре до-
помагати людям з інвалідністю, військовим, діткам 
з Будинку малюка. Але ж давайте будемо чесни-
ми: допомагаємо насправді не ми, а наші батьки 
своїми, важко заробленими грошима.

Звісно, є більш конструктивний вихід – ярмарки. 
Але, на жаль, ми тут, в гімназії маємо обмежений 
ресурс і можливості, тим більше, у карантинних 
умовах. І, на жаль, ніхто з кандидатів у пре-
зиденти учнівського самоврядування навіть не 
поцікавився, які ж є додаткові шляхи здобути кош-
ти на реалізацію своїх ідей. Говорили, знову ж, про 
благодійність і про збір коштів. То як шукати інші 
способи, щоб позбутися фінансової залежності 
від батьків? Ми ж неповнолітні, скажете ви. Так, 
але ж ми не знаємо про можливості, які дає нам 
світ. Майже ніхто не вчить нас шукати можливості 
отримати або заробити кошти, на жаль, дорослі 
думають, що в нашому віці це не потрібно. Але 
реальність вимагає від нас умінь швидко вчитися 
новому, тому треба пробувати нове.

Виявляється, зараз є безліч способів заробити 
в Інтернеті чи виграти гроші в конкурсі, і наші 
гімназисти неодноразово використовували це. З 
їхнім досвідом ми вас і познайомимо.

Грантові проєкти
Грант - це кошти, які надаються на реалізацію 

соціальних програм, благодійних програм, про-
ведення досліджень, навчання з наступним 
звітом про їх використання. Організації надають 
гранти проєктам, що відповідають їхнім цілям і 
завданням. Гімназія вже мала досвід: у цьому 
та минулого року отримала кошти на закупівлю 
речей для кухні. До того ж, в історії нашої газети 
був випадок, коли грант для редакції виграли самі 
учні – Софія Нікітіна й Олег Чернуха. Для цього 
вони зареєструвалися на тренінги з проєктного 
менеджменту, пройшли навчання, спільно з 
редакцією іншої школи написали проєкт, успішно 
його захистили й виграли кошти на мандрівку! 
Завдяки їхній активності був реалізований проект 
«Навчання юних журналістів». Коштів вистачило 
на оплату восьмиденної мандрівки до Львова, 
майстер-класи відомих журналістів, екскурсії, 
відвідування медіа і університетів.

Ще про один грантовий проєкт розповідає його 

Де знайти кошти на мрію? 

керівник, вихователь Галина Федорівна Сагура.
- Багато шкіл брали участь у конкурсі, деякі 

навіть по декілька років. Треба було відвідувати 
лекції, і по закінченню навчання діти отримали 
відповідні сертифікати. Ми створили три команди, 
але пройшла тільки одна – з ідеєю з переробки 
вживаного паперу. Решта потребувала більших 
коштів. Наш проект увійшов до переліку 25 най-

кращих, і у квітні мав бути захист, але через ка-
рантин його перенесли на червень. Ми отримали 
грант глядацьких симпатій а це сім тисяч гривень 
на обладнання для подальшої переробки макула-
тури (це було прописано в проєкті й складено кош-
торис). Проєкт потроху реалізуємо: відвідували 
хворих діточок і разом робили екопапір. Потім 
навіть «валентинки» вирізали з паперу. Усім дуже 
сподобалось. Ми хотіли б ще взяти участь у схо-
жому конкурсі за нагоди, це дійсно дуже надихає 
й розширює горизонти.

Фандрайзинг
Фандрайзинг – підтримка громадських 

організацій, які потребують фінансування з 

Happy St.Patrik’s Day

Одна з акцій «докарантинних» часів: 
гімназисти організували ярмарок в центрі 
міста Суми, на вул. Соборній. Зібрані кош-
ти передали волонтерам для закупівлі 
бронежилетів військовим (вересень 2015 р.).

Найбільше добро, яке ти можеш зробити 
для іншого, – це не просто поділитися з ним 
своїми багатствами, а й відкрити для нього 
його власні багатства (Томас Карлейль).

боку зацікавлених сторін. Ідея, яка варта уваги, 
презентується на краудфандинговій платформі, 
яких зараз багато, і благочинці, що вбачають у цій 
ідеї перспективи, допомагають фінансово. Про 
цей досвід гімназистів розповідається в одній із 
статей номера.

Партнерські стосунки
Це зазвичай піар різних компаній, активність 

у соцмережах на сторінці роботодавця чи 
підвищення рейтингу компаній за рахунок 
переглядів. Також можна освоїти навички, що 
зараз потрібні більшості, наприклад: копірайтинг 
(його можуть замовляти компанії для рекламу-
вання), обробка фотографій і текстів (люди готові 
за це платити, бо хочуть мати гарний, яскравий 
контент), публікація фото, тексту чи відео, зро-
блене іншими. Є й інші приклади партнерських 
стосунків. Ось свіжий: гімназистам дуже хотілося 
б, аби коридори й хол навчального корпусу мали 
гарний дизайн. Але для того, щоб створити проєкт, 
потрібні професійні знання. Ми домовилися з 
Сумською школою архітектури і дизайну, де навча-
ються такі ж підлітки, яким потрібно створювати 
навчальні проєкти. Ось і все! Задоволені всі.

Власне виробництво
З цим, мабуть, усе більш-менш зрозуміло. Ви 

виробляєте свою продукцію та продаєте охочим, 
або ж виставляєте на продаж в Інтернеті. Це може 
бути що завгодно: вирощені квіти, в’язаний одяг, 
прикраси ручної роботи, фотографії. І – ярмарки 
або онлайн-аукціони.

Наразі є купа можливостей заробити в Інтернеті, 
здається, було б лише бажання. Тим паче, зараз 
існують грошові призи за певні досягнення навіть 
у іграх (тому проводьте час із користю, шановні 
геймери!). Є безліч організацій, які шукають мо-
лодих креативних людей і готові платити за пред-
ставлення ідеї та можливого способу її реалізації. 
Також можна додати сюди блогерство. Звісно, 
робити цікавий контент справа не з легких, але 
все ж прибуткова. Можливо, варто ставити перед 
собою амбітні цілі заробити золоту кнопку на 
YouTube з допомогою каналу про робототехніку? 
Тим більше, в гімназії вже є для цього облад-
нання, отримане з допомогою збору коштів на 
краудфандинговій платформі.

Марія Баронова
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Чи можливо учням отримати якісну 
відеокамеру, два радіомікрофони і мікрофон-
гучномовець для втілення своїх грандіозних 
планів і проєктів? Та ще й не вклавши в це 
свої гроші, а знайшовши інвесторів з різних 
куточків області! Думаєте ні? Помиляєтесь.

Адже в кінці серпня наша команда гімназистів 
спробувала свої сили у Всеукраїнському проєкті 
з краудфандингу «ConnectED: Освіта, що єднає». 
Серед десятків закладів освіти з усієї України 
організатори відібрали три команди для реалізації 
краєзнавчого проєкту «Точка на карті». У фінальну 
трійку, окрім нашої гімназії, ввійшли ще гімназія 
№2 м. Хмельницького та Берегівська гімназія 
Берегівської міської ради Закарпатської області.

 Під загартованим різними проєктами крилом 
Ганни Євгенівни Шевченко (тімлід учитель в 
проєкті) команду нашого закладу  представили 
Софія Завадська, Мілана Катрич, Крістіна Ор-
лова і Максим Савченко. А тімлід учнем стала 
Марія Щербак. Усі заняття цього проєкту прохо-
дили у форматі Zoom. На кожній лекції у формі 
презентацій та інтерактивів було представлено 
значний обсяг інформації з фандрейзингу, ди-
зайну мислення та проєктного менеджменту. 
Гімназисти здобули не лише нові знання, а й 
знайомства, адже подружились із учнями з інших 
міст України.

- Ми дуже раді, що взяли участь у такому 
неймовірному проєкті та ще й отримали такі 
результати! - з ентузіазмом розповідають усі 
учасники. – Наші навички комунікації вийшли на 
новий рівень. Ми навчилися складати бюджет на 

Урятуйте гачки! 
Вони втомилися...

   Якщо Ви хоч раз вішали свою куртку в 
роздягальні, то неодмінно стикалися з тим, що 
весь одяг висить винятково на верхніх гачках, 
тому можливість повісити одежу на нижній 
блокується. Кожен вирішує це, як може. Хтось 
пробирається через ці непролазні курточкові хащі 
й якось таки вішає свою куртку, інші обирають 
легший шлях: просто скидають чужі курточки 
на підлогу й вішають свою замість них. Треті 
взагалі просто кидають на вже створену купу 
свою одежу, сподіваючись, що її не затопчуть і 
знайдеться хтось, хто підбере й повісить. Але все 
це тільки погіршує проблему, перетворюючи роз-
дягальню на справжнє поле битви, де виживає 
найсильніший (хто розгребе завали) і нашвидший 
(хто перший повісить курточку). Найбільше це 
турбує, ні, не їхніх батьків з причини забруднення 
й відірваних петельок, а чергових техпрацівників 
на першому поверсі.
   - Діти вішають одяг, як попало. Спочатку треба 
повісити на нижні, потім на верхні гачки. Це ще 
нічого, та в деяких курточок і петельок-вішалок 
немає. Кидають, за капюшони чіпляють абияк. 
Перевішують із місця на місце, жартують, одяга-
ють чужі курточки, ховають, потім знайти не мо-
жуть. До їдальні ходять роздягнені, - бідкається 
Ольга Михайлівна Коломієць, чергова.
   І хто ж може вирішити цю проблему? Де знайти 
таких героїв або професіоналів? Може, дати за-
вдання нашим робототехнікам, аби розробили 
якісь датчики й винайшли «розумні» гачки, які 
розпізнають гімназистів в обличчя, а чужу кур-
точку самі скидають? Це була б гарна ідея для 
МАНівської роботи. А якщо серйозно, то ніхто, 
крім нас самих, проблеми не вирішить. Власне, це 
показник нашої культури. Чи має бути такий рівень 
притаманний гімназистам? Питання риторичне.

Роман Крячок

Є в нашій гімназії «підвішена» проблема, 
стара й не вирішувана. Дратує вона всіх, а 
особливо дев’ятикласників. Усе просто: у 
роздягальні не вистачає ТОПОВИХ гачків. 
А як ще їх назвати? В уяві гімназистів 
гачки чомусь нерівноцінні, хоча на вигляд 
однакові .  Престижними вважаються 
найвищі. Дуже зручно кидати на них кур-
точки похапцем, бо ж гімназисти – люди 
ділові, увесь час поспішають.

Від чого залежить рівень медіаграмотності?
   Громадська організація «Детектор Медіа» про-
вела цікаве дослідження, щоб виявити, наскільки 
медіаграмотними є українці. Виявляється - чим ниж-
ча освіта, тим нижчим є й рівень медіаграмотності, 
а найнижчий він є у мешканців сіл, найвищий - у 
містах із кількістю населення понад 500 тисяч. Крім 
того, виявилося, що, чим вищим є рівень добро-
буту, тим вищою буде й медіаграмотність.
   Цікаво, що 42% українців НІКОЛИ не перевіряють 
інформацію на достовірність, а 25% довіряють 
новинам повністю, якщо повідомлення не супере-
чить їхнім уявленням і хоч трохи схоже на правду.
.що лише для 34% українців важливо, хто є влас-
ником медіа, 59% не цікавить така інформація;
   15% українців не користується інтернетом. 71% є 
інтенсивними користувачами мережі - звертають-
ся до інтернету щодня; 11% - 2–5 разів на тиждень; 
3% - один раз на тиждень або рідше.
   Найбільшою довірою користуються месенджери 
(24%), радіо (23%) та друковані ЗМІ (11%). 
Максимальний рівень недовіри викликає 
телебачення: 10% довіряють  абсолютно всьому, 
що показують по телевізору, 18% не довіряють 
взагалі. А яким медіа довіряєте Ви?

Про все, що лишається за кадром
Про те, як працює сучасне телебачення, мало хто зараз має уявлення. Підлітки й молодь майже 

не дивляться телевізор, а глядачі старшого віку рідко замислюються над цим, сприймаючи тільки 
«картинку» на екрані. Про безліч цікавих речей, які зазвичай лишаються «за кадром» і складну роботу 
«телевізійників» гімназисти дізнались на зустрічі з продюсером філії UA: СУМИ Оксаною Кириленко.

18 березня о 16:30 у гімназійній бібліотеці 
зібрались не лише журналісти «КЕБЕТИ», а й інші 
зацікавлені учні. Планування й організація цієї події – 
робота учениці 9-А класу Каріни Кузнєцової в рамках 
проекту «Зустрічі», що є результатом курсу з основ 
менеджменту. Про роботу на телебаченні Оксана 
Миколаївна розповідала дуже цікаво, так, що ми 
навіть замислились: може, марно його ігноруємо? 
Учнів цікавили дуже різні питання. Які якості мають 
бути у працівника телебачення? Як написати гарний 
сценарій програми, щоб на нього звернули увагу? 
Як поводитись перед камерою? Чим відрізняється 
прямий ефір від звичайної програми? Та головне, 
про що розповіла Оксана Кириленко, стосувалося 

П ’ я т и х в или н к а  м е д і а г р амо т н о с т і

здійснення мрій, взаємодіяти.
Цікаво, що тімлід учениця команди, учениця 

11-Б класу Марія Щербак нещодавно виграла 
грант – більше, ніж 300 тис. грн. на рік навчання 
в Українській Академії Лідерства, і вирішальними 
для висновку журі доволі серйозного конкурсу й 
співбесід, став саме її досвід у проєкті «Точка на 
карті» і науково-дослідницька робота в МАН.

За результатами участі, кожна команда от-
римала сертифікати й сучасне обладнання для 
популяризації інформації про рідне місто. У 
команди зараз дуже великі плани з подальшої 
реалізації проєкту, тож варто чекати на нові 
цікаві відеоблоги на краєзнавчу тематику від 
наших гімназистів!

Що ж заплановано далі? В умовах карантину 
техніка допоможе перейти до іншого формату. 
Так, Софія Завадська наразі опікується проєктом 
«teen_poetry» - створенням відеоальманаху 
гімназійної поезії. Група юних краєзнавців, що 
задіяні в костюмованій екскурсії, працюють над 
створенням сценаріїв до проєкту «teen_history», 
адже епідемічна ситуація в країні навряд чи на-
дасть можливість провести захід у звичайному 
форматі. Між тим, учням хочеться показати світу 
свою дослідницьку роботу, адже за рік було 
створено вісім нових реплік костюмів, зібрано 
цікавий історичний матеріал. Саме учасни-
ки проєкту «ConnectED: Освіта, що єднає» є 
найбільш активними учнями у цій діяльності, 
справжніми агентами змін.

Варвара Крижановська

Попереду - безліч проєктів!

навчання, але… зовсім не в школі:
- Ми вчимося постійно, і ви маєте готуватися до навчання 

протягом усього життя. У кожного є своя «стеля»: хтось 
розвивається і навчається до глибокої старості, а комусь у 
тридцять років достатньо рівня, який він має. При відборі 
кандидатів на роботу перевага надається тим, хто здатен 
навчатися. І якщо людина приходить і каже: «Я вже експерт, 
я – крутий професіонал», то це насторожує, і, швидше за 
все, означає, що рости вона не буде, й іншим доведеться 
пристосовуватися до безапеляційних вимог. Але ж у нашій 
сфері, як і в інших, завжди є над чим працювати. Звісно, 
потрібне й бажання. Воно найголовніше і будь-якій професії, 
і в будь-якій справі – головне, любити те, що робиш.

Євгенія Вінницька

Поповнення редакційної бібліотеки   
   Редакція газети «КЕБЕТА» має власну бібліотечку 
книжок з медіаосвіти: у ній налічується вже більше 
50 примірників різноманітних видань, серед яких є й 
підручники з медіаграмотності й журналістики, й цікаві 
науково-популярні книжки. Цього року ми отримали в 
подарунок від Академії Української преси кілька нових 
книжок, зокрема, про те, як вирізняти фейки, як працює 
телебачення, про особливості роботи журналіста в ек-
стремальних умовах, історію кінематографу тощо.
   Ці книжки завжди доступні: кожен гімназист може 
користуватися бібліотекою редакції. Дуже приємно, 
що про нас не забувають випускники. Так, студентка 
третього курсу КНУ ім. Т.Г.Шевченка Аміна Піддубна по-
повнила бібліотечку «КЕБЕТИ» новою цікавою книжкою 
Марії Титаренко «Комунікації від нуля: есеї для Мані» 
Ця книжка - про комунікацію, але цілком із незвичного 
ракурсу. Вона про те, що дорослі втрачають дитяче 
вміння спілкуватися по-справжньому, про відновлення 
комунікації від нуля, з цікавими історіями і прикладами 
відомих спікерів, авторськими знахідками й помилками, 
а також жартами, грою слів і уяви. Ми вдячні Аміні за по-
дарунок і запрошуємо до читання усіх бажаючих!

Каріна Кузнецова,
головний редактор «КЕБЕТИ»
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Як ви уявляєте математика? Особисто мені 

спадає на думку вираз: «Математика – суха наука». 
Як може бути романтичною людина, закохана в чис-

ла, цифри, корені, графіки… Виявляється, усе ж можна 
бути і математиком, і поетом, і приклад цьому – учениця 

9-Б класу Мілана Катрич. Лана відкрила в собі літературний 
талант несподівано: їй дуже хотілось висловити у віршах власні 
філософські думки про сенс життя, почуття і навколишній світ. 
А ще вона обожнює танці, гру на фортепіано та робототехніку.

«Коли ти вивчаєш мови програмування, це може на-
вчити  мислити  креативно  та  абстрак тно .  Ще ,  це 
вчить виходити із складних ситуацій», - говорить Мілана.

Дівчина мріє створити власну гру та оживити робота, якого сама ж 
спроектує. А на ідею першого вірша Мілану наштовхнув зламаний мак 
на клумбі біля бібліотеки. Навіть тут вона намагається проаналізувати 
причинно-наслідкові зв’язки і вважає, що саме бібліотека стала почат-
ком асоціативного ланцюжка, кінцевим результатом якого став вірш. 

Її улюблений жанр - це філософський верлібр. У них, за сло-
вами Мілани, можна посперечатися з собою на різні теми. 
Дівчина сподівається, що кожен, хто прочитає її вірш, знайде 
щось близьке до своїх почуттів або внутрішнього світу, що чи-
тач зможе погодитись або не погодитись із власним уявлен-
ням юної поетеси. Поки що вірші для Мілани - це хобі, та вона 
сподівається, що захоплення поезією переросте в щось більше. 

Варвара Крижановська

№2 (42) четвер, 25 березня 2020 року6 сторінка

  У прадавні часи жінка мала набагато менше прав. 
Вона повинна була сидіти вдома, вести господар-
ство та народжувати й доглядати дітей. Правила 
обмежували жінок у всьому. Дівчата не ходили до 
шкіл, адже вважалося, що знання їм не потрібні й 
навіть шкідливі. Та що там: у часи Середньовіччя 
богослови вели серйозну дискусію про те, чи є 
взагалі в жінки душа! Роками жінки виборювали 
свої права. Феміністичний рух почав набирати 
обертів на початку ХХ століття і не здає позицій. 
Феміністками були багато жінок-письменниць, 
співачок, науковиць: Ольга Кобилянська, Леся 
Українка, Софія Окуневська... Зараз права жінок 
майже рівні з правами чоловіків. Феміністичний 
рух існує й досі, але цілі у жінок уже зовсім інші. 
Та жарти про жіночу логіку нікуди не зникли.
  Здатність мислити логічно мають і чоловіки, 
й жінки. Але виявлення цієї здатності різне. Не 
секрет, що дівчата більш емоційні, й настрій 
може суттєво вплинути на «оформлення» думки: 
дівчина виразить її в рожевих тонах, як то кажуть, 
із бантиками й квіточками, або ж буде рюмсати, 
як набридливий дощ за вікном… Хлопці мають 
помічати, який настрій у нас зараз, ось тоді 
зрозуміти нас стане легше. Але при цьому ми, 
дівчата, також маємо усвідомлювати, що чоловіки 
не народжені розуміти нас. Чоловіки вважають, що 
їхня логіка є правильнішою та раціональнішою. 
Натомість жінки вважають, що їхня логіка є неза-
перечною й оригінальною. Та чи можна кожне при-
пущення жінки чи чоловіка вважати правильними? 
Хід думки обох сторін є особливим. Це насправді 
чудово, адже таким чином ми маємо різні варіанти 
щодо вирішення складних питань. Інакомислення 
– це не привід для жартів, а лише така прикольна 
штука, яка робить спілкування, та й життя взагалі, 
значно цікавішим та різноманітнішим.
   Я могла б заперечувати існування інакшого спо-
собу мислення у жінок, проте правда в тому, що 
жіноча логіка існує, і справді, вона відрізняється 
від чоловічої, але жартувати про це нікому не 
слід, просто пам’ятайте, що чоловіча жінкам 
також часто здається дивною та незрозумілою. 
Користуйтесь привілеями різноманітності й до-
повнюйте логіку один одного!

Наташа Гоженко
Витвори творців творів

- Оля з’їла бублик разом із собакою, яка бігла 
попереду.
- І тоді він узяв ніж і застрелився.
- За кущем біліло щось синє.
- Козаки не дивилися смерті у вічі. Цього разу 
вони з посмішкою на вустах падали й ридали.
- Іван Шевченко, щоб не впасти духом ховався 
в бур’яни з Оксаною.
- Князю Олегу пророчили, що він помре від змії, 
котра виповзе із його черепа.
- Коли Тарас Бульба побачив Остапа, у нього 
піднялися нерви.
- Треба мати мозок на плечах…
- Письменник помер, і тому своїх творів уже 
не пише.
- Турки відвели коней і зв’язали їм руки.
- В неволі люди їли тільки залишки від столу 
господаря.
- В центрі міста росте парк, обсаджений на-
шими батьками.
- Дівчина, набираючи воду, поїла солдатів.
- А як кують солов’ї! Ужас як кують.
- На голові у Тараса шапка, шаравари і вишита 
сорочка.
- Їхавши по лісу за ними погналися вовки, які 
були дуже голодні. Вистріливши пару раз, 
вовки потікали.
- Під шубою у Тараса – біла сорочка і довгі вуса.
- Сембернар знаходив у снігу замерзавшу лю-
дину, роздирав її і лягав зверху.

МАК
Чиясь долоня гладила траву.
Ковзнув між пальців мак, і ніжній квітці
знесли голівку легко, без зусиль…
Навіщо? За яку таку провину?
Дарма чуже життя на землю впало.
Хотіла б квітка ця так само жити,
так само, як і ти.
Жила б недовго, але ж жила б.
Щоранку прокидалась разом з сонцем,
Щоб не проґавити червоні хмари,
Це маковиння заспаних небес.
Щоб здибатись із сонечком червоним,
Що має крила, наче пелюстки.
Жила б ця квітка довго, як і ти,
але за мірками свойого світу.
А ти її зірвав не для потреби,
І не для милування, не для того,
аби коханій піднести у дар.
Зірвав, бо щось там муляло між пальців,
стрибнувши з монотонності трави
тобі до рук.
Дарма зірвав…
---
Колись тебе так само нагло зірвуть
Лише тому, що просто не вписався – 
В стандарти, погляди, чужі думки.
Тому, що ти хотів розкрити душу,
як пелюстки, що мак розкрив до сонця,
поки всі спали, в сірості і цвілі
нормальних, прозаїчних, мертвих снів.
Ти просто будеш муляти між пальців
Комусь, а може – багатьом навколо,
Які, неначе краби у відрі,
Шкребуться вічно, й вічно у неволі.
Адже немає в світі неважливих,
Тих, що лише одного варті:
Щоб стати зірваними мимоходом,
Дарма. Бездумно. Просто так.

  Про що ми думаємо, коли 
чуємо слова: «Та це все - 
жіноча логіка», або «Та хто 
взагалі розуміє цю жіночу 
логіку»? Чоловіки люблять 
кидати такі фразочки, коли 
не розуміють дівчину. Так 
простіше, еге ж? Не тре-
ба докладати зусиль, аби 
порозумітися. Та й анекдотів 
про якусь особливу жіночу 

У сучасному світі поезія вважається справою не комерційною, не 
популярною і навіть «безглуздою». Сучасних зіркових поетів в Україні 
можна перерахувати на пальцях однієї руки. Ну добре, спробуймо. 
Жадан, Любка, Забужко, Іздрик, Лаюк… Що ж стосується сучасних 
підлітків, то в дорослих існує стійке упередження, що вони не лю-
блять, не читають і, тим більше, не пишуть вірші.

Підліткова поезія? Невже вона існує…

«Кебета» існує уже більше 10 років, і стільки 
ж у ній існує рубрика «Останні романтики». У 
цій рубриці наші журналісти розповідають про 
дуже талановитих поетів-початківців нашої 
гімназії. Цікаво, що ще жодного разу не вини-
кала проблема знайти юного літератора для 
цієї рубрики. Отже, поети все ж таки існують! І 
це зовсім не вимираючий вид, принаймні у на-
шому закладі. Якщо порахувати – це 42 номер 
«Кебети». Тобто, це 42 нових літературних 
відкриття! У середньому 3 вірші в номері – це 
понад 120 літературних творів. Уявляєте? Це 
ж ціла збірочка. І це лише верхівка нашого 
айсбергу. Скільки людей просто приховує свій 
талант, тишком-нишком закриває його глибоко 
під землю. А багато просто не знає про своє, 
таке, насправді, сучасне і унікальне уміння. 

Спеціально для розкриття таких суперздібностей 
в гімназії працює гурток літературної творчості, 
який ще має назву Літературна студія «Ве-
ретено». І  з кожним роком поповнюють-
ся ряди літераторів, додається перемог у 
різноманітних конкурсах. Керує літературною 
студією відома українська дитяча письменниця 

логіку – купа. Іноді ми самі можемо з цього 
посміятися, а іноді складається враження, що 
хлопці за цей рахунок просто прагнуть здава-
тися кращими, почуватися розумнішими, таки-
ми собі вищими істотами з правильною, мате-
матично вивіреною логікою. Не те, що дівчата 
– імпульсивні, нелогічні, непрогнозовані. Багато 
хто щиро вважає, що саме такою має бути 
жінка, з якоюсь особливою, своєю, унікальною 
логікою. То чи дійсно це так?

КИМ Я ХОЧУ СТАТИ
Ким я хочу стати? Гм…
Наче тепер я – ніхто.
Аморфне Ніхто, яке перебирає
варіанти майбутнього,
як чотки.
Воно не може стати іншим,
вічно лишаючись Ніким.
Я – інша щомиті.
Я хочу залишитись у своєму тілі,
Яке - Щось;
і Щось завжди прагне змін.
Наповнюючись красою і любов’ю,
воно стає Кимось.
воно стає Людиною.
з одвічним запитанням: Яка Я?
---
Я – Людина.
Це єдина аксіома в моєму житті.
Все інше потребує доведення.
Вірністю.
Верганням гір.
Ламанням себе заради побудови світу.
Проростанням з-під каміння,
яким закидали відступники.
Зосередженням на мрійливих цілях
і плеканням цілісних мрій.
Доводить світу 
право бути різнобарвною,
різноликою,
різнобічною,
огранюючись об жорна перешкод.
Усвідомлюючи, що це – боляче.
І біль – не кінець, а початок.
---
У чотках, які перебирає Ніхто, такий 

варіант відсутній.

авторка - Мілана Катрич

Чия  лог і к а  к раща?

На нашій мистецькій сторінці - нові вит-
вори у найпопулярнішій рубриці мовних 
перлів, які трапляються в учнівських творах.

Анна Коршунова (Ганна Євгенівна Шевченко).
Думка про видання збірочки – альманаху уже 

кілька років витає в повітрі. На жаль, найближ-
чим часом навряд чи вдасться це зробити: для 
друку збірки необхідна велика сума. І тут нашим 
би поетам сумно зітхнути, понарікати на неспра-
ведливу долю, і написати черговий драматичний 
вірш… Та це не про нас! Зараз, коли увесь світ 
переходить в електронний формат, треба вико-
ристовувати новітні можливості. А чого насправді 
хоче поет? Щоб його вірші почув увесь світ. 

Ось така з’явилась ідея незвичайного проекту 
«teen_poetry». Літстудійці планують створити 
відео-альманах гімназійних поетів. Вони ство-
рять свій Ютуб-канал , на який завантажувати-
муть відео з художньою декламацією.  Учні  чита-
тимуть найкращі з віршів, а перед цим запросять 
для майстер-класів відомих сумських акторів 
театру і телевізійників. Важливий іще один 
принцип: читатимуть не автори, адже більшість 
із них є випускниками. Тож запрошуємо до 
участі усіх, у кого в душі цвіте весна, а натхнен-
ня переповнює. Проєкт стартує після канікул.

Євгенія Вінницька
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Карантинний спорт

Таємниці  Темної  Академії

Спробуй, здогадайся!

З історії спорту: так виглядав перший 
Олімпійський Марафон у 1896 році. До речі, ця 
дистанція була доступною лише для чоловіків, для 
жінок її ввели аж через 100 років, у 1984 році.

Карантин – не найкращий час для заняття спор-
том. Страшний вірус на ім’я Ковід-19 зруйнував 
майже усі плани спортсменів, і навіть Олімпіада 
була перенесена з минулого року на цей. А це се-
рйозно, адже в історії світових спортивних змагань 
перенесення Олімпіади відбувалося усього тричі: 
в 1916, 1940 і 1944 роках – по причині Світових 
війн. За оцінками оргкомітету Олімпійських 
Ігор у Токіо, Японія має витратити майже 2 
мільярда доларів додатково на перенесення ігор.

Та не варто вішати носа! Олімпійські ігри таки 
заплановані на літо 2021 року за графіком: 
Олімпіада відбудеться 23 липня - 8 серпня, а 
Паралімпійські ігри - з 24 серпня по 5 вересня. 
Тож треба не забути й слідкувати за успіхами 
нашої команди. А що ж з гімназійним спортом? За-
ходи перенесені, бо масовість не в тренді, і коли 
закінчаться карантинні умови, ніхто не знає… Тож 
спортивних новин у нас, на жаль, практично немає.

Але це не означає, що немає спорту! Уже весна, 
і зовсім скоро гімназисти (особливо гімназистки) 
почнуть замислюватися про літо й помічати 
зайві «карантинні» кілограми. Пробіжка – це 
ефективний і популярний спосіб зарядки. Наші 
учні вже не перший рік намотують кола навко-
ло гімназії з неймовірним весняним завзяттям. 
А що робити тим, хто далекий від спорту і тим 
паче від пробіжки? Поради ніколи не завадять. 
Почати бігати - складно більше психологічно, 
аніж фізично. Перебороти власну лінь – це як 
іспит пройти, на який не кожен здатний. Але, 
якщо ви пройшли цей надскладний етап, мо-
жете вважати, що півсправи вже зроблено. Не 
забудьте зробити невелику розминку перед 
пробіжкою, а то знесилитеся на першому ж 
кілометрі. Також не забувайте, що пробіжки – це 
більше про витривалість, аніж про швидкість.

Друга проблема бігунів-початківців – дотри-
муватися графіка. Нерідко одна пропущена 
пробіжка може призвести до того, що ця корис-
на справа так і не відновиться. Намагайтеся 
робити пробіжку завжди відповідно до графіка. 
Після того, як ви звикли до бігу і графіка, вели-
ких перешкод уже не буде і організм начебто 
сам «вимагатиме» руху, вам уже без бігу буде 
некомфортно. Непогана залежність, чи не так? 
Головне – ставте для себе надскладні завдан-
ня, бо тільки так будете рости й розвиватися.

Роман Крячок

Багато підлітків щодня в усіх країнах світу 
стають неформалами, тому важливо знати 
про цю культурну нішу, розуміти її і бути 
готовим зіткнутися з її представниками у 
реальному житті. На уроках громадянської 
освіти ми докладно знайомились із понят-
тям субкультури, і перелік неформальних 
молодіжних течій досить великий: емо, 
готи, рокери, репери… Серед цього списку 
не було нового, досить дивного руху - «Dark 
academia». Що це насправді - нова естетична 
течія чи сумний книжковий клуб?

- А які книги Гамлета у вас є?
- Дайте книгу «Том Круз» («Робінзон Крузо»);
- «Прелюдія» (М. Горький «В людях»)
- Маккалоу «Співаючі в п’ятером» («Ті, що 

співають у терні»)
- М.В. Гоголь «Тараз Бубель» («Тарас Бульба»)
- «Мішанина у дворянстві» («Міщанин у 

дворянстві» Мольера);
- Мені потрібен «Скорпіон» Чехова! («Хамелеон»).
- Шар з Пером, казки (Шарль Перро, казки)
- А ще ХОРЕОграфію Гоголя, будь ласка! 

(біографія!)
- А у вас є автор відомих детективів Шовковий 

Холст?» (Шерлок Холмс)
 - Мені треба детектив японського письмен-

ника Хо Мін Гуея «Покійник дзвонить у дзвін!» 
(Гемінгвей, «По кому звонить дзвін»)

- «Порочне яблуко» («Сорочинський ярмарок» Гоголя).
- «Собор якоїсь матері», автор Гуга (Віктор Гюго, 

«Собор Паризької Богоматері»)
- Дайте «Шанель» Гоголя.
- У вас є Гоф-мама «Кружка Цахеса»?
- «Малюк і Карл Маркс, який живе на даху».
- Мені б книжку про Маразма Роттердамского. 

(Еразма!)
- Сервантеса «Тонкий Кот», будь ласка.
- «Чарівник країни Ноль Три» («Чарівник країни Оз)
- А можна взяти казки гангстера? (Андерсена)
- Можна мені «Пальто» Гоголя?

Непопулярна скарбниця
У гімназії є прекрасне місце, якого гімназисти старанно 

уникають. Ні, це не медпункт, куди вони за будь-якої нагоди 
бігають із своїми справжніми і вигаданими скаргами. І навіть не 
самопідготовка, яку учні намагаються пропустити з різних при-
чин - справжніх і не дуже. Це бібліотека. Ви будете здивовані, але 
це справді так. Не зважаючи на те, що в гімназії є велике сучасне 
приміщення з широким асортиментом книг, гімназистів там так 
багато, як кіт наплакав. І в чому ж причина? Мабуть, нас таки 
не дарма називають нечитаючим поколінням…
   Знаєте, це навіть буває образливо чути, бо 
читання таки присутнє в житті сучасного підлітка. 
Дійсно, статистика говорить про … А як насправді у 
нас, в гімназії? Виявляється, читання у наших учнів 
не завжди пов’язується з бібліотекою. Справді, 
ми маємо багато способів знайти інформацію. 
Більшість погодиться, що зайти в Інтернет і набра-
ти в пошуку три слова набагато легше й швидше, 
ніж іти в бібліотеку, підніматись по сходинках і 
робити рухи, які ми вважаємо зайвими. Чи не так? 
Мабуть, саме так думає більшість гімназистів, 
тому при згадці про улюблену книжку вони звично 
лізуть в кишеню по телефон. Але те, що гімназисти 
лінуються встати с ліжка і сходити в бібліотеку, не 
означає, що наші учні не читають. 
   Щоб дізнатись, чому ж насправді гімназисти 
обходять бібліотеку десятою стежкою, ми про-
вели опитування, в якому взяв участь 81 респон-
дент. Як показало опитування 76,8 % гімназистів 
підтримують традиційні методи відпочинку і на-
дають перевагу книгам, а 23,4% вибирають інші 
види відпочинку. 50,7 % учнів надають перевагу 
книжкам у паперовому варіанті, 13% - в елек-
тронному та 36,2 % обирають обидва варіанти.  
А як же наша гімназійна книгозбірня, що є чи не 
найкращою серед шкільних бібліотек області? 
Почнемо з того, що бібліотеку відвідують аж 8,7% 
гімназистів, 69,6% туди навіть не потикаються й 
не планують цього робити, якщо вже в інтернеті 
інформації не знайшлось, а домашню роботу ви-
конувати потрібно, то ще 11,2% йдуть до бібліотеки 
за потреби знайти необхідний матеріал, а 2,8% 
бувають в ній один-два рази в місяць.
   Ми вирішили з’ясувати, чому ж усі так бояться 
бібліотеки, що навіть не наважуються туди зай-
ти. 40,6% гімназистам, як з’ясувалось, просто не 
подобається ходити в бібліотеку, оскільки частина су-
часних підлітків більше надає перевагу телефонам, 
ніж книжкам. 12,6% відповіли, що в них не вистачає 
часу на відвідування бібліотеки. Аякже, гімназисти 
такі зайняті, що на бібліотечну медитацію часу не 
знаходять. Незважаючи на заходи, проведені на-
шою бібліотекаркою Ніною Миколаївною Скрипкою, 
2,6% гімназистів навіть не знають асортименту 

книг у бібліотеці. По-
при гарний та бага-
тий вміст бібліотеки, 
10,4% мають інші 
смаки стосовно книг і 
відповідають, що там 
немає саме тих книг, 
які б вони хотіли про-
читати.

або які книжки просять читачі в бібліотеці

  Усім вгодити важко, але ж щось треба робити, 
правда ж? Адже без читання стати успішним 
практично неможливо! На відкрите питання «Що 
б ви хотіли змінити в шкільній бібліотеці?» 84,6% 
гімназистів відповіли, що їх все влаштовує. Ма-
буть, серед них були й ті 69,6 %, які туди взагалі 
не ходять. 5% хотіли б більше різноманіття та 
креативності на заходах та в бібліотеці, і всі за-
значають, що Ніна Миколаївна – прекрасна лю-
дина й гарний бібліотекар. Звідси можна зробити 
висновок: може, варто самим гімназистам спробу-
вати провести або запропонувати саме ті заходи, 
які їм цікаві, а не чекати, поки хтось запропонує 
готовеньке? Процитуємо й інші побажання до 
бібліотеки, в яку дуже хочеться прийти:
- більше нової та сучасної літератури в бібліотеці
- креативності на заходах
- інше, більш затишне планування приміщення, яке 
створює особливу атмосферу для читання
- зробити різноманітне, креативне, сучасне, не-
стандартне оформлення бібліотеки 
 - різноманітні зони, де можна було б усамітнитись 
з книжкою.
- «неофіційні» куточки з м’якими меблями
- налагодити опалення, бо взимку прохолодно в 
приміщенні
- перенести бібліотеку в навчальний корпус або 
гуртожиток ,бо далеко ходити
- стенд із книжками виставляти не в бібліотеці, а в 
холі, щоб знайомити гімназистів з асортиментом книг, 
новинками, книжками, які найбільше читають тощо.
- починати не з «реформ» бібліотеки, а з са-
мих гімназистів. Ну, хоча б зрозуміти, що без 
читання книжок неможливо стати успішним.

Крістіна Орлова

 «Ти б краще книжку почитав», – мабуть, 
кожен із нас не раз чув це від дорослих. 
Нині важко уявити світ, у якому читання 
таке ж популярне серед молоді, як, напри-
клад, зйомка танцювальних відеороликів. 
Проте ще минулого десятиліття серед 
англомовних користувачів Інтернету за-
родилася естетична течія, що поєднала 
любов до класичної літератури з основ-
ними трендами соціальних мереж та 
Інтернет-сервісів – «Темна Академія» 
(Dark academia). Компонування мудбордів 
(дощок настрою), складання списків «to 
be read» («tbr»), зйомка тематичних 
відео на YouTube та атмосферних скетчів 
для TikTok – все це стало на службу 
популяризації читання та романтизації… 
навчального процесу. 

Спочатку «Темна Академія» була 
захопленням: просто колекції тема-
тичних зображень у Tumblr – мудбор-
ди з фото старих книжок, готичної 
архітектури, бібліотечних полиць та інших 
довколаакадемічних атрибутів. Згодом кількість 
прихильників руху почала невпинно зростати. За 
останні кілька років, а особливо під час пандемії, 
ця естетична течія стала справжньою Інтернет-
субкультурою, своєрідною формою втечі підлітків 
від життєвої рутини в часи карантину. 

Назва «Темна Академія» походить від неофіційного 
найменування жанру художніх творів, сюжет яких 
обертається навколо подій, що відбуваються у 
стінах університетів. «Таємна історія» Д. Тартт, 

«Моріс» Е. М. Форстера та інших. Але ця субкуль-
тура не обмежується любов’ю до творчості певних 
авторів, літератури конкретних епох чи жанрів. За 
своєю суттю «Темна Академія» – це ностальгія за 
віддаленим минулим, а точніше за його образом. 
Поціновувачів цієї течії не завжди можна впізнати, 
як, наприклад, рокерів чи готів. Прихильники руху 
не приділяють багато уваги зовнішності, а зосе-
реджуються на внутрішньому: поглядах, інтересах, 
естетиці. Хтось дійсно може проявити себе, одя-
гаючись на манір університетського професора 
чи студента 40-х років XX століття, але загалом 
зовнішній образ приналежності до субкультури  не 

важливий, адже в основі 
лежить жага до знань.

Читання є не приму-
сом, а головним куль-
том прихильників цього 
руху. Вони захоплюють-
ся каліграфією, вивчають 
латину й грецьку, обира-
ють старовинні види спор-
ту, але використовують і 
сучасні технології, створю-
ючи буктрейлери. Одним із 
яскравих прикладів вибу-
довування комунікаційних 
каналів є поширення тегу 
на YouTube – The Dark 
Academia Book Tag. У рам-
ках теми книжкові бло-
гери з різних точок світу 
відповідають на питання 
про улюблену книжку, цита-
ту, персонажа, міфологію. 
Обговорення відбувається 
не лише в середовищі 

буктьюберів – активні дискусії також ведуться у 
блоці з коментарями. 

Естетику іноді засуджують за те, що ділить людей 
на «масу» та «посвячених» ,та соціальний статус, 
колір шкіри, орієнтація чи вага тіла не відіграють ролі 
- важливий інтелектуальний рівень. Також представ-
ники групи часто жертвують сном, стосунками і навіть 
здоров’ям заради навчання. Але для того, щоби до-
лучитися, потрібно все ж розпочати з читання книжок.

Софія Завадська
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монетку й записує результати. Ви-
кладач думає: «Ну, цей першим 
закінчить». Іспит закінчився, інші 
студенти вже написали й пішли, а 
цей усе сидить і монетку підкидає.

Викладачу це набридло, він 
підходить і запитує:

- Ну що, відповів на питання?
- Так.
- А що ж тоді робиш?
- Перевіряю.

  У ресторані:
- Щось шашлик у Вас зовсім не 

жується!
- А Ви масочку зніміть....

  Відомо, що панди їдять 12 го-
дин на день. Люди, які сидять на 
карантині, під час пандемії теж їдять 
12 годин на день. Тому і називається 
Пандемія!

   Електричка. Циганка - чоловікові:
- Позолоти ручку, любий! Все що 

хочеш скажу!
Чоловік дістає 500 євро:
- А скажи-но ти мені, голубонько, 

період напіврозпаду радію!
Циганка в шоці, очі витріщила...
- Ну, вибач, не заробила.

    Учитель дізнався, що одного учня 

ФОТО
Репортаж

Жарти з-під парти- У чому відмінність чоловічої 
логіки від жіночої?

- Чоловіча - правильніша, жіноча 
- цікавіша.

Готові пройти тест на IQ?
- А скількі кілометрів треба 

пройти?
- Тест пройдено.

- Підсудимий, чому ви вирішили 
пограбувати банк?

- Він перший почав, Ваша честь!

Мільйони підлітків хочуть вря-
тувати нашу планету від забруд-

нення.
Мільйони їхніх батьків хочуть, 

щоб вони почали це робити зі своєї 
кімнати.

Під час бійки згадав, чого мене 
навчив батько. Але вміння коп-

тити свиню мені ніяк не допомогло.

А чому іноді пишуть Гете, іноді 
– Гейне, а іноді – Гегель? Від чого 

це залежить?

- Я не впораюся...
- Більше впевненості!

- Я впевнений, що не впораюся!

Іде іспит-тест із питаннями, на 
які треба відповідати «так» або 

«ні». Один зі студентів підкидає 

9 лютого в закладі проходив інженерний тиждень, 
організований заступником директора з методичної 
роботи Наталією Іванівною Юхно та представни-
ком СумДУ Юрієм Сергійовичем Мерзляковим з 
метою обміну досвідом та орієнтацією учнів на 
вибір майбутньої професії. Із самого ранку в холі 
заклопотано метушилися юні розробники, гімназійні 
й університетські науковці та вчителі. У кабінеті 1.1 
вчителі СумДУ розставляли свої автоматизовані при-
лади з дерев’яного конструктора, який створили самі. 
А в кабінеті 1.7 готувалися до проведення хімічних 
дослідів - справжньої наукової магії, яка вражала 
уяву гімназистів.

Закінчивши приготування, усі затамували подих, 
чекаючи перерви. Як тільки пролунав дзвоник, учні 
поспішили у вестибюль, щоб першими побачити 
технічні дива.

На двох столах у холі красувалися різноманітні 
фізичні прилади, які були розроблені руками наших 
гімназистів. Учні, які представляли свій напрямок 
роботи, із радістю й гордістю розповідали кожному 
про свої витвори. У центрі - роботизовані машинки, 
які створили робототехніки, наче магніт, притягували 
увагу всіх, хто проходив повз. Робот-поливайка, про-
тотип місяцеходу та сміттєвоз - ось вони, «зірки» холу.

Кабінет інформатики та робототехніки перетворився 
на справжній маленький автоматизований дерев’яний 
світ. Тут гімназисти побачили багато нового, напри-
клад, автівку, яка розкривала та закривала свої 
«щупальця» за рухом руки та «розумну» автівку, яка 
сортувала кульки за кольором.

А кабінет 1.7 перетворився на хімічний світ, де 
прокидався «вулкан» та де речовини змінювали свій 
колір. Тут також, як не дивно, поселилась автівка, яка 
керувалася пультом управління.

Цей день залишив неабиякий слід у житті гімназистів. 
Так багато емоцій! Інженерний тиждень став яскравою 
й визначною подією цього року, і гімназисти обгово-
рювали його із захватом ще довго, згадували та про-
кручували в пам’яті цей день, аби нічого не забути.

Мілана Катрич

Роботизовані машинки, хімічні досліди, прила-
ди, які демонструють закони фізики – справжнє 
магічне дійство відбулося в нашій гімназії.

в класі дражнять Іванко-дурник. На 
перерві він запитав хлопців, чому 
вони його так обзивають.

- Та він і справді дурник! Якщо дати 
йому велику монету в п’ять копійок і 
маленьку в десять, він вибере п’ять, 
тому що думає, що вона більша. Ось, 
дивіться...

Хлопець дістає дві монети і 
пропонує Іванку вибрати. Той, як 
завжди, вибирає п’ять.

Учитель здивовано запитує:
- Чому ж ти вибрав монету в п’ять 

копійок, а не в десять?
- Подивіться, вона ж більша, пане 

вчителю!
Після уроків вчитель підійшов до 

Іванка.
- Невже ти не розумієш, що п’ять 

копійок більше тільки за розмірами, але 
на десять копійок можна купити більше?

- Звичайно, розумію.
- То чому ж ти вибираєш п’ять?
- Тому що, якщо я виберу десять, 

вони перестануть давати мені гроші!

  - Я з самого восьмого березня 
ще не розмовляв зі своєю дівчиною.

- Посварилися?
 - Не хочу її перебивати.

  - Доцю, потрібно присісти на 
доріжку!

- Навіщо?
- Така традиція.
- Зрозуміло! А скільки разів?
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Карикатура в тему

  На першому поверсі, у холі, до кожного 
свята з’являється нова фотозона. Цей 
креатив, створений руками вихователів 
і гімназистів, тішить усіх і на кілька днів 
стає центром уваги й фоном для числен-
них фотографій. Цього разу фотозона до 
весняних свят перевершила всі очікування 
й виглядала надзвичайно романтично і, 
на прохання гімназистів, навіть трохи за-
трималась у часі, аби всі бажаючі могли 
сфотографуватись. А яка складна, копітка, 
багатоденна робота лишається за кадром, 
мало хто здогадується, коли, наче за по-
рухом чарівної палички, з’являються ось 
такі рукотворні чудеса!

Балакучі фотографії


