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До 90-річчя школиДо 90-річчя школиДо 90-річчя школиДо 90-річчя школиДо 90-річчя школи
Життя багатогранне та

швидкоплинне. І от нашій
гімназії вже 90 років! Вона –
справа гострого розуму та дбай-
ливих рук, широкої душі та
відкритого серця багатьох по-
колінь. Школа нашого життя...

Серед великого розмаїття
навчальних закладів Херсонщи-
ни  вирізняються школи, які ма-
ють своє обличчя, свій унікаль-
ний імідж. Одна з
них — Скадовська
гімназія. Наш на-
вчальний заклад
визначається і пере-
можцями олімпіад, МАНу, і
кількістю проведених наукових
семінарів, виховних заходів, чис-
ленними конкурсами, змагання-
ми...

Покоління за поколінням
учні вступають до школи, вчать-
ся, закінчують її, ідуть у життя, а
школа рік за роком примножує
цінності, які самі по собі стають
великою силою в безкінечному
процесі навчання та виховання.

Спадкоємцем і охоронцем
цих цінностей як самої суті шко-
ли є педагогічний колектив,
який разом у багатогранних
взаємовідносинах виража-
ють ідеали, норми, місію на-
вчального закладу.

1920 рік закарбований в
пам’яті поколінь не тільки як
рік народження італійського
режисера Федеріко Фелліні,
письменників Бориса Воло-
димировича Некрасова, Гри-
горія Тютюнника, Папи
Римського Іоанна Павла II,
а й рік народження Першої
трудової школи імені Луна-
чарського.

Минав час... Були будні й
свята, різні подорожі та екс-
курсії, спортивні змагання і кон-
курси, участь у олімпіадах і за-
хист робіт Малої академії наук.
Було багато щоденної і клопіт-
кої роботи. І от 2004-2005 на-
вчального  року школа отрима-
ла статус спеціалізованої з по-
глибленим вивченням інозем-
них мов. Скільки було радості і
гордості в учнів, батьків, робіт-
ників школи. Та зупинятися на

досягнутому ніхто не збирався.
Росла педагогічна майстерність
учителів, учні показували пре-
красні результати предметних
олімпіад на районному, місько-
му, всеукраїнському рівнях,
сформувалося багато традицій,
зав’язалися дружні стосунки з
багатьма зарубіжними навчаль-
ними закладами та організація-
ми. 2008 року старання всього

колективу були винагороджено
– школа отримала статус
гімназії.

Учні тепер мають мож-
ливість брати участь у міжнарод-
них конкурсах, подорожувати з
метою обміну досвідом і прийма-
ти закордонних друзів у себе;
учителі можуть використовува-
ти новітні технології для більш
ефективного навчання. Не
впізнати тепер сучасні оснащені
кабінети, затишні коридори, ба-
гату книжками бібліотеку, сучас-
ний реконструйований Музей
Історії школи.

А на чолі всіх починань і
звершень усі ці роки стояли ге-
нератори ідей, інженери людсь-
ких душ, архітектори характеру,
лікарі інтелекту, тренери мента-
літету, Майстри думки, Майст-
ри своєї праці творчі, ініціативні,
а головне – небайдужі директо-
ри нашого навчального закладу
Заслужений учитель УРСР
Бокша Євгенія Миколаївна,
відмінник народної освіти
УРСР, учасниця бойових дій

Сидорович Галина Іванівна,
відмінник освіти України,
магістр державної служби  Не-
брат Євгенія Володимирівна.

 Це вони надихали нас, час-
то переконували, інколи приму-
шував робити певні кроки. Вони
і сьогодні для  учнів та  учителів
є зразком справжнього керівни-
ка: мудрого, енергійного, демок-
ратичного та порядного. Їх імена

занесені до Кни-
ги педагогічної
слави Херсон-
щини, а шлях до
успіху Небрат

Є.В. описано у збірці «Портрети
сучасниць».

Талант – від Бога, а про-
фесіоналізм – то невтомна пра-
ця, сумлінність, відпові-
дальність. І не так часто в житті
зустрічаємо їх поєднання. Доля
дарувала ці якості Заслужено-
му вчителю УРСР,  Майстру
Слова Ткаченко Людмилі Ми-
колаївні. На жаль, її немає зараз
з нами, але нам випало щастя
знати її, працювати поруч з нею,
учитися у неї професіоналізму
і мудрості, порядності й людя-
ності, високої культури, інтелі-

гентності і простоти.
В історії нашої рідної

гімназії є багато яскравих
імен, вартих Пошани і
Слави, учителів-майстрів
різних часів. Кожне ім’я у
нас викарбувано своїм
унікальним, надособли-
вим вогнем особистості!
Не роки, а десятиліття не-
втомної праці віддали учи-
телі-ветерани навчанню
молодого покоління. Се-
ред них Ахтирко Г.М., Лю-

бацька В.Р., Бойко А.М., Кримі-
нська Л.І., Терехова Л.Г.. Флор-
чук О.Г., Судіна В.І., Гладишева
А.С., Кілімова Н.М.,  Ходій Т.І.,
Осипова Т. П., Любацький М.Л.,
Шахміна В. К., Тоцька Т. Є.,  Без-
бражна С. М., Макаренко В.Д.,
Бутильська В.І., Чайка М. І.,
Служала Д. П., Кириченко Л.М.,
Дзюбенко Т. С., Журавльова Н. О.,
Шпорт Н. С., Шакун К. С.

Слово директору

_____________________
Продовження на стор. 3.

«Я- випускник Скадовсь-
кої школи №1, тоді вона нази-
валася саме так. У роки мого
навчався вона розташовува-
лась у східній частині міста, а
потім уже в 1967 році силами
колгоспу «Радянська Україна»
і батьків тих дітей, які навча-
лися, було збудоване нове при-
міщення.  Тому саме ця школа
стала дійсно «народним буді-
вництвом». Першим директо-
ром був Микола Миколайо-
вич Шафрановський, потім
його змінила молода талано-
вита  Євгенія Миколаївна Бок-
ша. Мабуть, ще вони заклали
дух демократизму та високої
відповідальності й дисциплі-
ни, що збереглися до сьогодні.
Навіть коли цей храм науки
став гімназією,  для всіх – це
школа №1. Отже, головне, що
я хотів би побажати усім уч-
ням, які навчаються у гімназії,
усім учителям, які працюють
на чолі з директором, шанов-
ною Ганною Олександрівною,
завжди зберігати цей дух, дух
бути першими. Тому що ви
найрозумніші, найдисциплі-
нованіші, найкраще підготов-
лені, найбільш трудолюбиві.
Якщо цей дух буде, то буде все.
І я хотів би, щоб це була не про-
сто данина традиціям, а що-
денне  підтвердження, що ви
перші: перші, як учні, перші, як
люди, перші з погляду моралі.
Оце найбільше побажання.»

Привітання
Скадовського
міського голови
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Час стрiмко

мчить уперед. У та-
кому безперервно-
му русi, у подоланнi,
у пошуках нових
шляхiв наша гімна-
зія  зустрiла 2010 рiк. Їй випов-
нилося 90! Час розкидати камі-
ння пройшов. Прийшов час його
збирати. І, звичайно, однією з
найважливіших умов станов-
лення успішної особистості  є
відродження духовності, вихо-
вання й прищеплення тих мо-
ральних засад, що дають мож-
ливість кожному бути активним
учасником державотворення.

Давня добра традиція є в
Скадовській гімназії. Стежка-
ми пошуку йшли десятки по-
колінь юних слідопитів Ска-
довської середньої школи №1.
Робота червоних слідопитів
бурхливо розпочалася у 1965-
1974 роках під керівництвом
завуча школи, учителя історії
Тимошенка Володимира Васи-
льовича та старшої піонерської
вожатої Ткаченко Людмили
Миколаївни. Спочатку для му-
зею у школі було відведено не-
величку кімнату, у якій колись
проводилися уроки домогоспо-
дарства. Учні самі виготовляли
стенди, підбирали історичні до-
кументи та матеріали.

Особливо велику
діяльність проявив актив
слідопитів – Васильєв
Олег, Плеснявцев Дмит-
ро, Цілинко Тетяна, Сух-
іна Анатолій, Гавриш
Олександр, Борко Люд-
мила та інші.

Минав час, кількість
експонатів, зібраних по-
шуковцями, зростала.
Виявилася потреба роз-
ширити площу музею.
Дирекція школи пішла на
такий крок: частину вес-
тибюля шкільного приміщен-
ня першого поверху було пере-
обладнано під краєзнавчий
музей – одержалася простора
і світла зала. Кошти на облад-
нання виділив місцевий кол-
госп «Радянська Україна». На
той час червоні слідопити
зібрали відомості про радянсь-
ких матросів о. Джарилгач (а
9 травня 1967 року на о. Джа-
рилгач було відкрито пам’ят-
ник), про ветеранів 33 Гвард-
ійської дивізії, яка в 1943 році
визволяла м. Скадовськ, дізна-
лися про дії Скадовської авіа
групи.

Краєзнавчий музей було
відкрито у 1967 році (на честь 50-
річчя Радянської влади). У школі
в той час було створено школу
юних істориків-краєзнавців
«Твій рідний край». Краєзнавчим
осередком керувала рада з 16
учнів на чолі з директором Євге-
нією Миколаївною Бокшою та
завучем Володимиром Тимошен-

Без минулого немає
майбутнього
ко, старшокласниками Борко
Людмилою та Ситник Наталкою.

Пізніше з кінооператором
любительської кіностудії
«Маяк» Володимиром Євламп-
ієвичем Щербаком було створе-
но кінофільм «Тут міцніють
крила мрій» із життя школи та
роботу слідопитів.

Фільм демонструвався в
день 50-річного ювілею школи.

Про досвід роботи червоних
слідопитів Скадовської серед-
ньої школи №1 розповідалося
на сторінках журналу «Ра-
дянська школа», у газетах
«Правда», «Правда України»,
«Радянська освіта», «Над-
дніпрянська правда».

У 1974 році 3500 експонатів
музею було передано місту для
організації Народного музею. Із
1975 року в школі діяв музей
Бойової слави, що розміщував-
ся на першому поверсі в неве-
личкій кімнаті, мав документи,
фотодокументи, експонати про
льотчиків та техніків Скадовської
авіа групи, воїнів 33 Гвардійської

дивізії, Скадовську патріотичну
групу, про подвиг матросів на о.
Джарилгач в 1941 р. (пізніше
експозиції музею Бойової Сла-
ви було перенесено до Музею
історії школи).

1 грудня 1980 року школа
святкувала 60-річний ювілей. У
цей святковий день було
відкрито Музей Історії школи,
де зібрано документи та речові
експонати, що яскраво висвіт-
люють славний шлях однієї з
найперших шкіл Скадовщини,
що розпочала свою діяльність
10 листопада 1920 року і відкри-
то стелу.

На гранітних плитах викар-
бовано імена вчителів та учнів
школи, які полягли смертю хо-
робрих на бранному полі в роки
Великої Вітчизняної війни.

Людмила Іллівна Кримі-
нська є завідуючою музеєм
Історії школи з 1975 року, по-
ряд з нею  працювала краєзна-
вець, учитель історії Лариса

Дмитрівна Коваль
(1975-1977р.р.),
пізніше – учитель
математики, крає-
знавець Зінаїда
Яківна Киричен-

ко, яка залишила музею спога-
ди, листи, цікаві інтерв’ю зі
скадовчанами та інше.

До 90-річного ювілею нашо-
го закладу у 2009 році було
прийняте рішення обладнати
нове приміщення Музею, у яко-
му розмістити матеріали, а та-
кож виникла потреба у ство-
ренні галереї «Наші ветерани»,
оскільки була зібрана велика
кількість матеріалів.

Для ефективної роботи необ-
хідно було звільнити приміщен-
ня, виділене під музей, провести
ремонтні роботи та вирішити
фінансові питання. Позитивним
у цьому було залучення до му-
зейної роботи педагогічного, уч-
нівського, батьківського колек-
тивів та громадськості міста

Незважаючи на труднощі,
19 листопада Музей Історії
школи відчинив двері для
відвідувачів, які могли ознайо-
митись з експозицією.

Значний обсяг музейної ро-
боти було б неможливо викона-
ти без численних помічників –

художників, кореспон-
дентів-дослідників, гуртка
краєзнавства. Особливі
слова вдячності хочеться
висловити випускникам
нашого закладу,  активним
людям з «великими сер-
цями», друзям,  партне-
рам, тим, хто ніколи не був
байдужим до проблем ду-
ховності та історії нашого
народу – Булюку В.В.,
Гавришу О.В., Найденко
С.Г., Лебедєву В.Ю,
Єфімову О.М., Загайкану
О.І., Чурюкановій О.В.,

Руденку Б.М., Афанасіаді М.К.,
Литвиненку І.Б., Гребенюку
В.В., Ковальчуку А.Є., Шад-
риній Л.М. , Тайченачеву В.В.,
Липаю О.О., Маркобоку В.М.,
Клочко І.А., родинам Усачових,
Петриченко.

Щоб незгасною була пам’-
ять, ми кожного року будемо по-
повнювати експозиції музею
новими й новими матеріалами,
залучаючи до цієї роботи яко-
мога більше учнів, щоб кожен
міг доторкнутися серцем і ду-
шею до історії.

Музей історії школи є тим
осередком, з якого починаєть-
ся «входження» майбутніх
учнів в історію нашої школи.
Наш музей – це школа любові
до навчального закладу, пре-
стиж і візитівка гімназії.  Він
дарує нам крила, відчуття
яких дає радість, гордість, а
також поле для нових дій.

А.О. Соценко,
директор гімназії

Перша школа у новому
містечку, що лише будувалося,
була відкрита 14 листопада
1895 року (за старим стилем),
на розі сучасних вулиць Куй-
бишева та Коммунарів. Гроші
на її утримання в розмірі 40
рублів виділило земство. Зав-
ідувачем школи призначено
Красненського священика
Мелентія Івановича Колосова,
а вчителем став почесний гро-
мадянин Павло Іванович Ва-
сюті. У наступному році на-
вчальний рік почався 10 верес-
ня, а закінчився 25 квітня. Того
року в школі навчалися 37
хлопчиків та 14 дівчаток. З ча-
сом школа реформована в
земське училище. Станом на
1906 рік в ньому навчалося 97
хлопчиків, а працювало 2 вчи-
телі – Петро Данилович та
Марiя Дмитрiвна Дерев’янки.

З 1902 року в місті почала
діяти трирічна церковно-пара-
фіяльна школа, котрою завіду-
вав скадовський священик
Михайло Єфремович Градо-
сельський, учителями були
Ксенія Григорівна Козинцева,
Ксенія Георгіївна Бажанова та
Клавдія Михайлівна Градо-
сельську. З 1906 по 1912 рік,
школа знаходилася в будівлі
на розі сучасних вулиць Гага-
ріна і Пролетарська, а з 1912
року – на вулиці Леніна. Ста-
ном на 1907 рік в школі нара-
ховувалося 27 хлопчиків і 74
дівчинки. Школа утримувала-
ся коштом М.О. Скадовської,
дiти платоспроможних батькiв
платили по два рублi на рiк,
iншi дiти навчалися безкош-
товно, безкоштовно видавали-
ся також пiдручники, зошити
та олiвцi. Школа була закрита
радянською владою в 1921
році

З 1913 р. у Скадовську дія-
ло змішане приватне училище
3-го розряду Віри Григорівни
Любімової, котре працювало
за програмою п’ятикласної
гімназії й припинило свою
діяльність у 1917 році. Восени
того ж року вiдкрилася земсь-
ка гiмназiя – перший середнiй
навчальний заклад, котрий мiг
одночасно навчати 230
гiмназистiв – як хлопчиків, так
і дівчаток. Хоча сучасна гімна-
зія веде свою історію від пер-
шої трудової школи, що була
відкрита восени 1920 року. За-
галом же, 28 листопада за но-
вим стилем освіті міста Ска-
довська виповнюється 115
років.

Олег Лиховид,
випускник 1988 року

Скадовській
освіті
115 років
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Ви  маєте бажання на один
навчальний рік виїхати на на-
вчання в США? Реальний
спосіб здійснити цю
мрію, причому абсо-
лютно безкоштовно,
– це програма об-
міну для старшок-
ласників FLEX «The
Future Leaders
Exchange Program». Бонусом
цієї програми є можливість от-
римувати стипендію в США.

Метою проведення програ-
ми є розвиток взаєморозумін-
ня між народами різних країн
шляхом надання  молодим
громадянам ряду держав, у
тому числі й Україні, можли-
вості протягом одного на-
вчального року жити в амери-
канській   сім’ї, вчитися в аме-
риканській середній  школі і
знайомитися з життям і куль-
турою  США.

В Україні програма FLEX
здійснюється організацією
«Американська Рада  з міжна-
родної освіти  «American
Councils for International
Education» та  за підтримки
Міністерства освіти і науки
України.

Щороку велика кількість
дітей України бере участь у
конкурсній програмі FLEX,
але лише  деякі учасники
стають переможцями й отри-
мують можливість навчати-
ся в США.

  Відомий іспанський пись-
менник П.Коельо  писав: «На
нашій планеті існує одна вели-
ка істина: коли ти по-справж-
ньому чогось бажаєш,  ти до-
сягнеш цього,  адже це бажан-
ня зароджується  в центрі Все-
світу!» Велике бажання навча-

тися за кордоном,  мати мож-
ливість спілкуватися з носія-
ми мови, удосконалювати на-
вички володіння англійською
мовою та отримати досвід са-
мостійного дорослого життя
привели учениць Скадовської
гімназії Ляшенко Альону та
Коваленко Кароліну  до пере-
моги у програмі FLEX та мож-
ливості  навчатися  у США.

Альона Ляшенко стала пе-
реможцем програми 2009 року
та провела навчальний рік у
штаті Флорида, місті Тампа,
навчаючись у школі Freedom
High School.  Повернувшись зі
Сполучених Штатів, Альона
із задоволенням  ділиться з од-
нокласниками досвідом, набу-
тим у США, розповідає про
країну, американську школу,
традиції американської сім’ї.
Зараз Альона допо-
магає  учням
гімназії, які успіш-
но пройшли  І тур
конкурсу та чека-
ють на результати
ІІ туру готуватися
до наступного ета-
пу програми Про
свої враженнями
від перебування в
США учениця роз-
повіла у своєму
інтерв’ю.

«За рік навчан-
ня в Америці я зрозуміла, що є
дійсно важливим у нашому
житті. Насправді не все так гар-
но в США, як нам про це роз-
повідають. Я навчилася цінува-
ти свою країну і те, хто я є. Те-
пер я хочу щось змінити в Ук-
раїні, щоб людям не потрібно
було шукати кращого життя за
кордоном. Участь у програмі
повністю змінила моє життя.

Тепер я стала диви-
тися на світ навко-
ло по-іншому.
FLEX– це цікаве,
змістовне, насичене
життя, постійне
спілкування з одно-
літками з інших
країн,  відкриття
нової культури,
історії, традицій. Це
– неперевершено!»

Кароліна Кова-
ленко  – перемо-

жець програми 2010 року зараз
перебуває у США. Вона на-
вчається у High School № 11
міста Ватсонтаун,   штат Пен-
сільванія. Спілкуючись по
Інтернету із своїми одноклас-
никами, учнями 11 класу, Ка-
роліна із захопленням розпо-
відає про свої враження від пе-
ребування у США.

«FLEX – це чудова програ-
ма, яка надає ве-
ликі можливості
тим, хто бере в ній
участь. FLEX – це
море нових вра-
жень, цікавих по-
дорожей, нових

знайомств та друзів. Навчання
у США, спілкування з амери-
канськими підлітками  проли-
вають світ на іншу культуру,
дають змогу  познайомитися з
традиціями та звичаями аме-
риканських сімей. А найголов-
ніше – це унікальна мож-
ливість  розкрити себе як інди-
відуальність та поринути у
світ справжнього, дорослого,
самостійного життя.

У жовтні 2010 року сім
учнів гімназії  Буланов Дмит-
ро,   Даниленко Вікторія, Мос-
ква Анна,  Швець Анастасія,
Сафонова Анастасія, Кіндра
Олександра (вчитель - Кілімо-
ва Н.М.) та  Сербінова Тетяна
(вчитель – Токар І.О.)  стали
переможцями двох етапів кон-
курсу. Зараз їх роботи відправ-
лені до США,  де перевіряють-
ся незалежною компетентною
комісією. Тож, любі діти, щиро
бажаємо вам успіхів і перемог!
І нехай добра традиція, запо-
чаткована Альоною Ляшенко
та підтримана Кароліною Ко-
валенко триває і  надалі.

Пам’ятайте, мрії здійсню-
ються, якщо вірити,  наполег-
ливо працювати і  впевнено
йти до своєї мети!

Т.Ю. Мавріді, заступник
директора з НВР, учитель

англійської мови

Навчання в США –
це реальність!

_____________________
Продовження.
Початок на стор. 1.

Слово директору

Ми шануємо Вас, пишає-
мося Вами, нашими прекрас-
ними колегами і ветеранами
праці.

Місія педагогічного ко-
лективу гімназії  – жити неми-
нущими цінностями стільки,
скільки живе школа. І від того,
наскільки мудро, бережливо,
дбайливо зміцнюється ця сер-
цевина, оцей стрижневий
корінь закладу, залежить її
сила як осередку якісної осві-
ти, виховання, її вплив на
свідомість і почуття дітей. На
мій погляд, серед навчальних
закладів нашого району та
міста особливим мікрокліма-
том, духовними цінностями,
високими досягненнями в
найрізноманітніших аспектах
навчально-виховного просто-
ру вирізняється саме колек-
тив Скадовської  гімназії на
чолі з адміністрацією закладу
Дяченко Н.К., Мавріді Т. Ю.,
Смирновою Г. О., Глазуновою
І.В., Афанасіаді О.М. – коман-
дою однодумців, колом чудо-
вих, порядних людей, великих
професіоналів своєї справи,
які виступають активними
ініціаторами, перебувають у
постійному пошуку на шляху
удосконалення професійної
майстерності.

Ми завжди раді та
відкриті всім, хто хотів би з
нами співпрацювати, готові до
партнерства та діалогу. Маємо
цікаві освітні надбання і готові
поділитись ними, а також з ве-
ликим інтересом познайоми-
мося із пропозиціями та інно-
ваціями вчителів інших шкіл.
Наша гімназія із задоволен-
ням буде співпрацювати в по-
закласній роботі, проведенні
різноманітних заходів. Ми
прагнемо зберегти в часі і в
просторі імена та досвід тала-
новитих педагогів, учительсь-
ких династій, адже історія - це
пам’ять людства, а воно оби-
рає найкращих.

А для нашої гімназійної
великої родини триває урок,
який проводитиметься завж-
ди – урок самовдосконалення,
творчості, досягнення постав-
леної мети.

У ювілейний день бажаю
рідній гімназії затишних
відновлених та реконструйо-
ваних спортивної та актової
залів, нових професійних
злетів, безмірної любові дітей,
постійної поваги батьків.

Любі діти! Нехай світлим,
радісним і плідним буде ко-
жен ваш день, кожен крок.
Ростіть здоровими, досягайте
високих результатів у на-
вчанні, будьте активними у
громадському житті.

Дорогі колеги! Хай ужин-
ки вашої праці сходять рясно.
А будні й свята повняться
лише щастям!

А.О. Соценко,
директор гімназії
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Швидко плине час, здається лише
нещодавно урочисто і святково Перша
школа звітувала перед громадою на свій
85 день народження. Аж ось промайну-
ло 5 років. П’ять років, сповнених яск-
равими незабутніми миттєвостями, на-
сичених буденними, але важливими
справами, сповнених незабутніми вра-
женнями, зустрічами, подіями і, безпе-
речно, п’ять років розвитку і руху впе-
ред. Свої дев’яносто наш навчальний
заклад зустрічає вже у новому статусі –
у статусі закладу нового типу – Ска-
довської гімназії.

У день урочистого ювілею щиро і сердеч-
но вітаю мій улюблений, найкращий у світі
колектив. Дружня сім’я однодумців і парт-
нерів, справжніх друзів, які завжди можуть
підставити плече і надати допомогу, які мо-
жуть щиро порадіти успіху колеги. Родинне
коло, де немає місця заздрощам, пліткам та
інтригам  Колектив, де працюють не просто
педагоги, а самовіддані творці людських
доль, майстри-професіонали, справжні
Люди і Вчителі.  Я дякую всім за честь май-
же 25 років працювати разом із вами. Моє
серце навіки віддане вам, моя душа залиши-
лася у стінах гімназії.

Вітаючи з 90-річчям рідну гімназію, хочу
звернутися до кожного: до учнів та вчителів,
батьків, бібліотекарів, лаборантів, секретарів,
кухарів, технічних працівників. Любі мої,
бережіть те,  що маєте, зберігайте традиції
колективу, плекайте і примножуйте його сла-
ву і здобутки, не забувайте гасла: Перша
школа – завжди Перша!

Бажаю кожному з вас здоров’я, творчої
наснаги й успіхів, професійних злетів і ви-
соких нагород, здійснення найзаповітніших
мрій, гідної оцінки і підтримки вашої благо-
родної праці, тепла, затишку і достатку у ва-
шому гімназійному домі та у родинному
колі. Нехай живе і процвітає Скадовська
гімназія!

Завжди ваша
Євгенія Володимирівна

Небрат
* * *

Ода на День
народження гімназії

Гімназія! Ви – леді досконалість!
Ви– гарний смак! І стиль! І етикет!
Вражає Ваш талант,
Його яскравість...
І вишуканість Ваша, інтелект!

За  стільки років стали Ви ще кращі!
Бажаємо на «лаврах не почити»
Прямуйте «до зірок ви через хащі»
Бо це  велике щастя – щастя вчити!

Центр дитячої та юнацької творчості.
* * *

Вітаємо нашу рідну – прерідну шко-
лу з таким поважним ювілеєм – 90 років.
Якщо для людини – це пора старості, то
школа лишається в порі молодості, вічній
молодості, бо незмінно наповнена дитя-
чими голосами. Щороку школа приймає
юних скадовчан, аби не просто дати знан-
ня, а й навчити їх життю, щоб, вийшовши
у широкий світ, вони не загубилися в ньо-
му, а знайшли свою стежку.

Так і ми, з доброю пам’яттю, із щи-
рою вдячністю за кожен урок, за кожну
мить, проведену в школі, покинули рідні
стіни в 1982 році. Але й досі всі пам’я-
таємо свою рідну першу вчительку Ша-
кун Кілю Сергіївну, яка згодом переда-
ла нас наступному вчителю – предмет-
нику і класному керівникові Бойко Аллі
Миколаївні.

Шкільні роки! Вони справді незабутні
і, на жаль, неповторні. Неповторні завдя-
ки нашим учителям, які вели нас цілих 10
років до світла.

Низький уклін їм всім за любов до нас,
за терпіння, за відданість. Ми вас всіх па-
м’ятаємо!

О.В. Бокша, І.Б. Литвиненко,
І.А. Булах,  О.І. Загайкан,

випускники 1982 року
* * *

Від імені батьківського комітету
гімназії хотів би висловити щирі слова
вдячності всьому педагогічному колек-
тиву Скадовської гімназії за ту нелегку і
неоціненну працю, за ту теплоту і само-
відданість, які вони вкладають у душі на-
ших дітей.

Зрозуміло, що тільки завдяки неймо-
вірним зусиллям та високій професійній
майстерності вчителів, на сьогоднішній
день ми маємо цей чудовий заклад, який
по праву вважається одним з найпрестиж-
ніших у Херсонській області.

Маючи такий високий потенціал,
гімназія здатна на високому методично-
му рівні навчати і виховувати наших
дітей, які в подальшому будуть викорис-
товувати набуті знання для розбудови
нашої держави.

Ні для кого не секрет, скільки турбот у
педагогічного колективу, який робить все
можливе для підвищення рівня навченості
учнів, формування успішних особистос-
тей, які спроможні жити у нашому мінли-
вому світі, зміцнення матеріальної та на-
вчальної бази закладу. І як наслідок цієї
кропіткої роботи, гімназія має успішних
учнів, досить гарну навчальну базу, за-
тишні класи. Про творчий колектив
гімназії та її керівника можна стверджува-
ти, що саме вони і стали тими сіячами муд-
рості, яким можна довірити найцінніше –
власних дітей.

Завершуючи, хотів би побажати ко-

Вітаю Тебе, моя рідна Школо!
лективу гімназії успіхів, натхнення нових
звершень, наснаги, здоров’я, високих до-
сягнень на творчому шляху!

С.В. Питомець,
голова батьківського

комітету гімназії
* * *

Часи змінюються, і разом із ними
змінюється школа. У нашому місті є на-
вчальний заклад, де на ці зміни не впли-
вають дошкульні вітри економічної кри-
зи та стрімка переоцінка моральних
цінностей. Скадовська гімназія – це ма-
терик мудрості та інтелекту.

Бажаю рідній школі, щоб ніколи не
висихало джерело її творчого натхнення,
упевненості у власних силах, реалізації
задумів, які б допомагали нашим дітям іти
у світ із широко відкритою душею.

Віталій Булюк,
випускник 1986 року

* * *
Пройшло майже чверть століття, як я

закінчив школу. Але ніколи не забуду свою
першу вчительку Шакун Кілю Сергіївну, яка
з першого класу навчала нас бути відпові-
дальними, чесними, людяними. Хочу висло-
вити шану своєму класному керівникові –
Ткаченко Людмилі Миколаївні. Вона була
вчителем з великої літери, вимогливим та
досвідченим педагогом. Я вдячний дирек-
тору моєї школи Бокші Євгенії Миколаївні,
яка вважала, що не можна навчити людину
бути щасливою, але можна виховати її так,
щоб вона була щасливою. Євгенія Миколаї-
вна робила все для нас і піклувалась про те,
щоб ми здобули гарну освіту.

Протягом навчання у школі №1 я отри-
мав багато міцних знань, які знадобилися
мені у житті. У цьому році гімназії випов-
нюється 90 років. Напередодні цього чудо-
вого ювілею від імені всіх колишніх випус-
кників хочу привітати педагогічний колек-
тив та всіх працівників гімназії зі святом.
Добра і щастя, творчих здобутків, світлого
майбутнього тобі, моя рідна гімназіє!

В.Ю. Лебедєв,
випускник 1985 року

* * *
Вітаю Тебе з 90-річним ювілеєм, рідна

школо!
Минуло стільки літ, а спогади й досі

тривожать душу. У першій в місті, як і
колись, панує особлива аура успіху, фан-
тазії, натхнення, творчого неспокою.

Є люди, яким не потрібно робити нічо-
го особливого, щоб приносити радість тим,
хто поруч. Для цього їм достатньо бути та-
кими, які вони є. Рідна школо, дорогі вчи-
телі! Щиросердно бажаю Вам міцного здо-
ров’я, щастя, благополуччя, великих твор-
чих успіхів і невичерпної наснаги.

В.П. Суліменко,
випускник 1988 року
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Епоха, що настала, - епоха

змін, інновацій, епоха інтелек-
ту – диктує свої умови життя,
висуває нові вимоги до люди-
ни. Якісно нові зміни в
суспільстві переконують, що
найбільшою цінністю є непов-
торна людська особистість з її
нахилами, уподобаннями, об-
даруваннями. Тому центром
Концепції розвитку гімназії є
успішна  особистість, яка має
багатий духовний світ, знання
та здатна до самореалізації в
суспільстві. Розвитку  закла-
дених природою дитячих та-
лантів і обдарувань, творчо-
го, інтелектуального, духов-
ного та фізичного розвитку  у
закладі  сприяє гнучка та ефек-
тивна система роботи педаго-
гічного колективу гімназії.

Сьогодні в гімназії працює
чудовий склад педагогів, де по-
ряд з учителями, які доскона-
ло володіють педагогічною
мудрістю, працюює молодь,
яка вже має певний багаж пе-
дагогічної майстерності,
творчі, люблячі й віддані своїй
справі. Є в колективі і вчителі
- початківці (у більшості ви-
пускники закладу), які вже з
перших кроків показали лю-
бов до своєї професії, до дітей,
прагнення навчитись витонче-
ному мистецтву педагога.

Навчально-виховний  про-
цес  у 2010 – 2011 навчально-
му році  в  гімназії здійснюють
79  учителів,  77 –  мають вищу
освіту. Вони навчають  695
учнів  гімназії самопізнанню,
саморозвитку, духовності, то-
лерантності, демократичності,
розвивають самостійність
мислення і творчий потенціал.

Серед них:. Заслужений учитель Украї-
ни – Соценко Г.О.;. 22 вчителі – методисти;. 13 старших  учителів;. 18 відмінники освіти України;. 40 вчителів вищої категорії;

. 10 вчителів першої категорії;. 8 вчителів другої категорії;. 17 вчителів спеціалістів.
Науково-методична служ-

ба гімназії активно займаєть-
ся експериментальною діяль-
ністю, що включає в себе  ро-
боту обласної науково-мето-
дичної лабораторії ПУРІПО
(керівник Соценко Г.О.) та
реалізацію експериментально-
го дослідження  «Управління
якістю освіти у гімназії шля-
хом упровадження системи
моніторингових досліджень».
Робота над проблемою
здійснюється  на основі тісно-
го співробітництва гімназії з
кафедрою менеджменту осві-
ти, економіки і маркетингу
Університету менеджменту
освіти АПН України.

Упровадження  в управлінсь-
ку діяльність моніторингу
якості освіти сприяє підвищен-
ню ефективності навчально-
виховного процесу, зростанню
мотивації для професійного са-
морозвитку та самореалізації
педагогів, повноцінному роз-
витку особистості гімназиста,
його духовності та мораль-
ності, соціокультурного рівня,
громадських якостей.

Про ріст  професійної ком-
петентності педагогів свідчить
результативна  участь педаго-
гічних працівників  в обласних
та районних конкурсах педаго-
гічної   майстерності:

*  переможцями та лауреа-
тами ІІ та ІІІ етапів  Всеукраї-
нського конкурсу «Учитель
року» є  вчителі  Соценко Г.О.,
Любацька В.Р., Лук’яненко Т.І.,
Небрат Є.В., Афанасіаді О.М.,

Маркобок Ю.В., Токар І.О.,
Святинюк А.О., Бакала І.М;

*  Кримінська Л.І., Терехо-
ва Л.Г.– дипломанти районно-
го конкурсу науково - дослід-
ницьких  робіт серед учителів
математики;

* На Всеукраїнському
рівні узагальнено досвід Со-
ценко Г.О. та Дудченка В.М.,
на рівні області –  заступника
директора з виховної роботи
Смирнової Г.О, учителів
Флорчук О.Г., Лук’яненко Т.І.,
Рудомьоткіної Т.М., Козлової Л.І.
та бібліотекаря гімназії Кова-
ленко Н.М.

Поглиблюється співробіт-
ництво з Британською Радою
в Україні та участь  у міжна-
родних проектах під її егідою;
у тому числі участь у міжна-
родному проекті  Британсь-
кої Ради та ЮНЕСКО через
спілкування в системі
«Internet» – «Наука об’єднує
світ»; «Британські іспити в
Україні»,  у яких беруть участь
не лише діти, а й учителі, вже
6 учителів: Мавріді Т.Ю., Гла-
дишева А.С., Маркобок Ю.В.,
Матвеєва О.В., Грабовська Ю.А.,
Казьміна В.М. склали   іспи-
ти Teaching Knowledge Test
на підтвердження міжнарод-
ної кваліфікації викладача
англійської мови.

Гідним уваги є той факт, що
наших педагогів запрошують
брати участь у Всеукраїнських
конференціях та семінарах,
проводити «майстер-класи» з
досвіду роботи на курсах
підвищення кваліфікації у
ПУРІПО. Серед тих, хто вихо-
дить на обласну та Всеукраїнсь-

ку трибуну передового досвіду:
Соценко Г.О.,  Небрат Є.В., Дуд-
ченко В.М.,  Афанасіаді О.М.,
Глазунова І.В., Козлова Л.І.,
Кілімова Н.М.

Педагогічний  колектив
щедро ділиться своїми здо-
бутками з колегами не лише
Скадовського району, а й об-
ласті, України. Так учитель
інформатики Дудченко В.М.
проводить майстер - класи та
семінари для вчителів та уп-
равлінців не лише Скадовсь-
кого, але й Голопристансько-
го та Бериславського району.
Віталій Миколайович - коор-
динатор дистанційного на-
вчання районного методич-
ного кабінету, тренер і керів-
ник циклової методичної
комісії  вчителів інформати-
ки, проводить тренінги по
профільному навчанню з ос-
нов візуального програму-
вання через Онлай-освіту.
Соценко Г.О.  є  старшим
викладачем кафедри теорії та
методики дошкільного вихо-
вання та початкового навчан-
ня, тренером Всеукраїнсько-
го фонду «Крок за кроком»,
координатором Міжнарод-
них проектів, проводить тре-
нінги в різних куточках Ук-
раїни.

2009-2010 навчальний
рік був сповнений повсяк-
денних турбот і  приніс
значні результати.  Ми має-
мо чим пишатися. Скадовсь-
ка гімназія підтвердила ба-
гатьма перемогами свій ви-
сокий статус закладу нового
типу. Більше десяти років
наш навчальний заклад три-
має першість за результата-
ми районних предметних
олімпіад. Маємо також пози-
тивну динаміку високих ре-
зультатів і в області – у 2007-
2008 н.р. – три призових
місця, у 2008-2009 – сім, а у
цьому вже дев’ять :

Інтелект. Пізнання.
Творчість.

Призери обласних олімпіад 2009-2010 навчального року
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Учні нашої гімназії долу-

чилися до масштабного мов-
ного марафону, у якому беруть
участь мільйони дітей із
різних країн світу – конкурсу
з української мови імені Пет-
ра Яцика. Переможцями І та ІІ
етапів стали  Данилець Дмит-
ро, Сьомочкіна Настя, Булюк

Успішний вступ випуск-
ників гімназії у 2010 році до
ВНЗ України   свідчить про ус-
пішне проходження ними  зов-
нішнього незалежного оціню-
вання. Завдяки систематичній
і цілеспрямованій роботі педа-
гогічного колективу Скадовсь-
кої гімназії наші учні постійно
беруть участь у конкурсах,
змаганнях.

 Серед перемог у обласних
інтелектуальних змаганнях:. І місце на Херсонщині у
конкурсі «Молодь тестує
якість» - (Шеремет Катерина,
учитель Глазунова І.В.);. Жебель Анастасія – пе-
реможець (І місце), а Вовк Со-
фія (ІІ місце) – призер кон-
курсу знавців права;. Щербина Марина,Бара-
боля Дар’я, Талько Ірина – пе-
реможці  районного конкурсу

малюнків «Податки очима
дітей» ( керівник  Ходій Т.І.);. Сербінова Тетяна  призер
обласного конкурсу «Поетич-
ний вернісаж»( керівник Ви-
сочанська Л.М.);

Гідно представили свої та-
ланти на Всеукраїнському
конкурсі «Диво-дитина» Теле-
ник Андрій та Якименко Іван,
які стали півфіналістами.

Результативною є участь
гімназистів у Міжнародних і
Всеукраїнських предметних
конкурсах: історичному «Ле-
лека» – 67 учнів; математич-
них «Кенгуру» – 214учнів;
«Золотий ключик» – 24 учні
1- 4 класів; фізичному «Леве-
ня» – 42 учні, з них 16 –
відмінні та добрі результати;
природничому «Колосок» - 64
учні, 19 –«золотих колосків»,
42 – «срібних», а Гордієнко Де-

нис виборов сертифікати у
всіх трьох номінаціях. У цьо-
му році вперше учні гімназії
брали участь у Всеукраїнській
краєзнавчій грі «Соняшник»
(101 учень) та історичному
конкурсі «Лелека». Більше
80% учасників цих інтелек-
туальних змагань отримали
сертифікати з оцінками
«відмінно» та «добре». Особ-
ливо відзначилися учасники
гри «Соняшник»: на регіо-
нальному рівні маємо 9 третіх
та 5 других місць, на Всеукраї-
нському - двох призерів (ІІІ
місце). Добровольська Ганна
(учитель Бойко А.М.) у числі
4 чоловік з усієї України вибо-
рола гран-прі – головний приз
– Нет-бук .

Різнобічними, вагомими є
інтереси і досягнення гімна-
зичної родини. Маємо кращі

результати в районі й області
з краєзнавства, з екологічного
виховання та природоохоронної
роботи. Найкращою у районі є
наша екологічна агітбригада
«SOS». Екологічний театр моди
(керівник Смирнова Г.О.) здо-
був  І місце в обласному кон-
курсі  «Свіжий вітер». Недар-
ма саме учениця нашої гімназії
Збарадська Катерина пред-
ставляла Херсонщину на
екологічному з’їзді у Києві і
саме нам випала честь прове-
дення 5-річного ювілею існу-
вання ВЕЛ.

На початку жовтня стар-
тував І етап Всеукраїнських
олімпіад із базових дис-
циплін, результати якого
визначили представників
гімназії, які будуть захища-
ти честь нашого закладу на
районному рівні.

Ігор, Афанасіаді Костянтин,
Лебедєв Артем. Високих ре-
зультатів досягли Булюк Ігор,
Афанасіаді Костянтин, Ле-
бедєв Артем, які посіли І місце
в області, а учень 4 – А класу
Артем Лебедєв визнаний най-
кращим знавцем рідної мови
на Всеукраїнському рівні.

Свою перемогу вони розділи-
ли зі своїми вчителями, які
підготували їх до мовного тур-
ніру: Хабло Т.М., Давиденко
А.М., Рудомьоткіною Т.М., Да-
нильченко І.В.

Особливо порадували нас
успіхи кращого математика,
сьогодні вже випускника

гімназії, Яремкевича Андрія,
який посів перше місце у олім-
піаді при Національному уні-
верситеті імені Т.Шевченка
(учитель Панченко Г.В.).

Доказом високої результа-
тивності роботи колективу пе-
дагогів гімназії слугують на-
ступні дані:
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 Безумовно, такі результа-
ти - найкраще свідчення того,
що ми йдемо в ногу із часом, а
численні успіхи додають нам
наснаги і надихають учнів та
педагогів до нових звершень.

Напередодні ювілею у
стінах рідної гімназії відбуло-
ся ще одна визначна подія –
відкриття Музею історії шко-
ли після реконструкції. «На-
віщо ви реконструювали му-
зей?» - спитаєте ви. Носталь-
гія? Манія величності? Захоп-
лення? Відповім: заради пам’яті!
Пам’яті про нашу унікальну
школу, неординарних учи-

телів, обдарованих учнів - про
людей, які поступово перетво-
рювали звичайну школу на
висококласний навчальний
заклад, упродовж багатьох
років старанно вчили в гімназії
дітей чи наполегливо отриму-
вали в ній знання.

Тож зі святом вас усіх, ша-
новні колеги. Бажаємо так
тримати в усьому і завжди!
Хай щастить вам у всіх ваших
починаннях! А всім нам – по-
дальшої співпраці і взаєморо-
зуміння!

Н.К. Дяченко,
заступник директора з НВР

Флагман –Флагман –Флагман –Флагман –Флагман –
той, який ідетой, який ідетой, який ідетой, який ідетой, який іде
попередупопередупопередупопередупопереду

21 травня, саме на передодні
закінчення 2009-2010 навчаль-
ного року, у житті нашої гімназії
відбулася визначна подія. Адм-
іністрація закладу в особі Не-
брат Євгенії Володимирівни та
Соценко Ганни Олександрівни
були запрошені до Києва на
урочисту церемонію відзначен-
ня кращих навчальних закладів
- переможців громадської акції
«Флагмани освіти і науки Ук-
раїни». Нагородження відбуло-
ся в Європейському домі за
участі представників Міністер-
ства освіти і науки України,
Академії наук вищої школи Ук-
раїни, Академії педагогічних
наук, народних депутатів Ук-
раїни, кращих діячів наукової
та освітянської еліти нашої дер-
жави.

Справді чудовим підсумком
плідної, творчої, результативної
роботи всього колективу
гімназії, визнанням її  внеску в
розбудову і розвиток іміджу ук-
раїнської освіти і науки стало
урочисте вручення диплому, по-
чесного кубку Мудрої сови та
книги «Флагмани освіти і науки
України» – чудового видання,
куди внесені найкращі на-
вчальні заклади України,  у тому
числі і Скадовська гімназія.

Церемонія нагородження
супроводжувалася прекрасни-
ми концертними номерами, яс-
кравими виступами майстрів
української пісні, серед яких
особливо хочеться відзначити
Аллу Кудлай та Василя Зінке-
вича.

Висока нагорода, отримана
у Києві, є спільним досягнен-
ням усієї гімназійної родини: та-
лановитих, самовідданих і висо-
копрофесійних педагогів; твор-
чих, неординарних гімназистів,
турботливих і уважних батьків,
небайдужої до проблем розвит-
ку освіти громадськості.

Отже, у черговий раз хо-
четься вигукнути: Віват,
гімназіє! Так тримати!  Но-
вих звершень тобі і значних
перемог!

 Є.В. Небрат,
заступник голови  районної

державної адміністрації

Батьківська
мова  моя

Рідна мова! Запашна, співу-
ча, гнучка, сповнена музики і
квіткових пахощів, вона встала
з колін, як піднялась і наша Ук-
раїна. Основою, джерелом
культури є материнська мова. І
той, хто не знає рідної мови або
цурається її, прирікає себе на
злиденність душі.

Підростаюче покоління по-
винно знати свою мову, збага-
чувати, а основне – зберегти її.
А допоможуть у цьому вчителі-
філологи. Хто, як не вони, док-
ладають стільки зусиль, щоб
діти знали «душу народу». Не
тільки уроки української мови
та літератури допомагають уч-
ням здобувати знання, а й
участь у різноманітних творчих
конкурсах.

Починаючи з 2001 року,
учні нашого навчального закла-
ду – постійні учасники Міжна-
родного конкурсу знавців ук-
раїнської мови імені Петра
Яцика. 9 листопада, у День ук-
раїнської писемності, у всіх
школах розпочинається І етап
конкурсу. У стінах нашої
гімназії цей день перетворюєть-
ся на справжнє свято. Кращі з
кращих учнів показують свої

знання з мови, демонструють
творчі зздібності. Наші учні –
переможці не тільки І етапу
(шкільного), а й ІІ (районного),
ІІІ (обласного) та IV (Все-
українського) етапів. Ось наші
таланти: Лайко Алла, Булюк
Ігор, Афанасіаді Костянтин,
Добровольська Ганна, Єленич
Андрій, Данилець Дмитро, Бу-
лах Дмитро та ін.

А Лайко Алла, Булюк
Ігор та Афанасіаді Костян-
тин – учасники та призери
IV етапу.

Ці учні ще раз підтвердили,
що вони є найкращими, а навча-
ють їх прекрасні педагоги, май-
стри своєї справи: Бойко А. М.,
Хабло Т. М., Давиденко А. М.,
Данильченко І. В., Балабанова
І. В., Шаповал Т. О., Устьянце-
ва Г. М.

Дорогі діти! Від вас зале-
жить, чи джерело рідної мови
замулиться у ваших душах, а
чи пружно і вільно дихатиме!
Тільки від порога рідної мови
ви можете виходити на широкі
магістралі світу. Слово довіри-
лося вам і повірило у вас. Не
сполохайте рідного слова, за-
хистіть його, притуліть до сер-
ця, наповніть ним своє життя.

І.В. Балабанова,
учитель української мови та

літератури
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А чи виросте з бруньки дерево
або з бутона чудова квітка,
залежить від того, які умови ви
для цього створите  і як буде-
те доглядати.

Ібука Масару
Кожна дитина має

здібності й таланти. Діти від
природи допитливі та спов-
нені бажання вчитися. Для
того, щоб вони могли прояви-
ти свої обдаровання, треба за-
безпечити необхідні умови, за-
палити іскорку зацікавленості
і бажання вчитися і творити,
створити ситуацію успіху для
кожної дитини..

Система роботи з обдарова-
ними учнями  в гімназії вклю-
чає пошук і виявлення талано-
витих дітей, створення умов
для розкриття їх потенційних
можливостей та обдарувань,
залучення їх до пошукової

дослідницької роботи. Досвід-
чені педагоги гімназії розвива-
ють у дітей рухливість та
гнучкість мислення; вчать  їх
розмірковувати, творчо підхо-
дити до розв’язання проблем,
не зубрити, а мислити, само-
стійно робити висновки, отри-
мувати результати та задово-
лення від навчання

Створений банк даних
«Обдарованість», який нара-
ховує 170 найталановитіших
небайдужих, творчих учнів
гімназії,  об’єднує  пере-
можців районних та призерів
обласних олімпіад з різних
предметів, членів Малої ака-
демії наук. Психологами
гімназії постійно проводить-
ся  індивідуальна робота з об-
дарованою молоддю. Такі за-
ходи допомагають зрозуміти
складний світ дитини, розк-

Мала академія наук – шлях до
дослідницького творчого способу

мислення

Будуємо новий
навчальний
простір

Сьогодні світове педа-
гогічне суспільство
дійшло згоди, що освіта
повинна бути якісною.
Але згоди  немає у відно-
шенні того, що саме озна-
чає якісна освіта на прак-
тиці.

Аналіз ідей модерні-
зації освіти, як на Україні
так і за її межами, дозво-
ляє зробити висновки, що
основною метою освітніх
інновацій є побудова осо-
бистісно орієнтовного ос-
вітнього простору. Про-
стору, що базується на:

1) технологіях конст-
руювання: навчальних про-
грам, критеріїв оцінюван-
ня, організації навчання як
самостійного виду діяль-
ності;

2) системні психоло-
го-педагогічні діагностики
особистісних якостей
учнів;

3) п е д а г о г і ч н і й
підтримки розвитку інди-
відуальних здібностей
учнів;

4) в и к о р и с т а н н і
іміджу закладу, особливо-
стях внутрішнього життя
гімназії.

На підтримку цих ідей
перебудови навчального
простору на базі Скадовсь-
кої гімназії триває ІVетап
Всеукраїнського експери-
менту кафедри менеджмен-
ту освіти ЦІПО АПН Ук-
раїни за темою «Управлін-
ня якістю освіти у гімназії
шляхом впровадження си-
стеми моніторигових
відстежень». У ході експе-
рименту ми відстежуємо:
результати навчально-ви-
ховної діяльності; рівень
професійної підготовки пе-
дагогів; рівень соціально-
психологічного та біологіч-
ного розвитку учнів; рівень
соціальної адаптації та
рівень вихованості гімна-
зистів; дієвість та ефек-
тивність управлінських
рішень. Проведення пост-
ійного моніторингу якості
освіти створює можливість
нового підходу до процесу
планування та прогнозу-
вання діяльності навчаль-
ного закладу, залучення до
нього всіх суб’єктів освіт-
ньої діяльності, сприяє ви-
робленню стратегії розвит-
ку гімназії.
І.В. Глазунова, заступник

директора з НВР

рити його таємниці, знайти
те, що найбільше цікавить,
хвилює учня, тобто те, що по-
в’язане з творчістю, талан-
том. Одним із напрямків ро-
боти з обдарованими дітьми
є активне залучення гімна-
зистів до науково-дослід-
ницької роботи в секціях
МАН  гімназії.

Одинадцятий рік  працює
у Скадовській гімназії науко-
ве товариство “Еврика”.  З
року в рік учні гімназії стають
переможцями районного та
призерами  обласного етапів
конкурсів – захистів науково-
дослідницьких робіт. Моніто-
ринг участі учнів гімназії у
районному етапі МАН  за чо-
тири роки є яскравим тому
підтвердженням.

Переможці районного ета-
пу конкурсу-захисту науково-
дослідницьких робіт

Учні Афанасіаді Микола
(2007 рік), Фірман Максим
(2009 рік),  Збарадська Катери-
на (2010 рік) – керівник Смир-
нова Г.О.; Котлярова Анастасія
(2009 рік) – керівник Шаповал
Т.О.; Кісельова Анастасія
(2009 рік) – керівник Кравчен-
ко М.П. стали призерами об-
ласного етапу, посівши  ІІІ місце
у конкурсі-захисті науково-
дослідницьких робіт. Учениця
11 класу Лозовська Валерія
(2008 рік) – керівник Мавріді
Т.Ю. виборола ІІ місце в облас-
ному етапі. Заохочувальними
дипломами  третього етапу
були нагороджені учні Білоус
Олександр (2007 рік) – керів-
ник Судіна В.І., Буднік Тетя-
на,  (2008 рік) – керівники  Су-
діна В.І.  та  Дудченко В.М.,
Афанасіаді Олександр (2009
рік)  – керівник Небрат Є.В.

У 2010 -2011 навчальному
році  15 учнів продовжувати-
муть дослідницьку роботу в
Малій академії гімназії в сек-
ціях – українська мова та літе-
ратура, англійська мова, мате-
матика, інформатика, право та
екологія. У січні традиційно
відбудеться попередній захист
у стінах рідної гімназії, а потім
на учнів чекає районний та об-
ласний етапи.

Тож побажаємо нашим
юним науковцям успіху, твор-
чого злету, змістовних відпо-
відей, упевненості в собі  та
високих результатів.

Т.Ю. Мавріді,
заступник директора з НВР
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Зігріємо теплом
сердець

Український народ в усі
часи славився своїм мило-
сердям та доброчинністю.
Учні нашої гімназії також не
залишаються осторонь доб-
рочинних справ та благо-
дійних акцій.

«Не залишайтеся байду-
жими» – саме під такою на-
звою відбувся традційний
осінній ярмарок у нашій
гімназії цього року, що став
справжнім святом: на сцені
всіх привітала красуня –
осінь зі своїми щедрими да-
рами. Кожний клас творчо
підійшов до оформлення та
презентації своїх товарів:
жартуючи рекламував свої
продукти 7-В клас, чаручим
співом зустрів 8-А клас, зла-
годженою єдністю пораду-
вав 9-В клас, оригінальною
уніформою зустрів 10-В
клас. Лідерами осіннього яр-
марку стали 7-В клас ( клас-
ний керівник Маркобок
Ю.В.), 5-Б клас ( класний ке-
рівник Шаповал Т.О.), 5-В
клас (класний керівник Ба-
бенко Н.О.). Окрім гарних
вражень, різноманіття ла-
сощів, кожний клас доклав
зусиль для доброчинної
справи. І вже на наступний
рік наша бібліотека виписа-
ла всі періодичні видання,
які потрібні для навчально –
виховного процесу.

У жовтні місяці в
гімназії було розпочато бла-
годійний марафон «Добро
починається з тебе».  Зви-
чайно, що благочинність не
потребує офішування, але
хочеться подякувати класам,
які не залишилися байдужи-
ми до такої шляхетної спра-
ви: учні 7-А класу (класний
керівник Рижкова О.М.) та
10-Б класу (класний керів-
ник Кожем’якіна Н.Г.)  пода-
рували часточку свого тепла
вихованцям реабілітаційно-
го центру для дітей-інвалідів
«Надія» у вигляді невелико-
го концерту та подарували
закладу розвивальні ігри.
Учні 11-Б класу (класний ке-
рівник Флорчук О.Г.)
відвідали ветерана педагогі-
чної праці Тоцьку Т.Є., допо-
могли пенсіонерці по госпо-
дарству, подарували теплі
речі та продукти харчування.

Тож наш марафон три-
ває, адже скількох ще ми
зможемо обігрити теплом
своїх сердець.

О.А. Сербінова,
учитель історії

У кожної людини є до-
леносні слова: мама, батькі-
вська хата, батьківщина,
своя мала Батьківщина, де
пройшли твої найкращі
роки…

Мама народжує, у батьків-
ській хаті виховують і дають
поштовх до життя, а далі, бе-
ручи за руку, приводять до
школи, де навчають, вихову-
ють і докладають усі зу-
силля для того, щоб осо-
бистість була успішною.

Ось так 10 років тому
мами і тата привели до
школи трошки збентеже-
них, але уже на той час
успішних, бо експери-
ментальних шестирічок.
Їх набрали один клас по-
ряд з чотирма класами
семирічок.

Дітей-чомучок, які з
ранніх років не погоджува-
лись з існуючим фактом, а
потребували пояснення причи-
ни і подальшого розвитку цього
факту. Дітей, які не потребували
іще одного року, а бажали разом
зі своїми батьками подальшого
розквіту.

Пролетіли роки, і ось
вони сьогодні – випускники,
красиві, виховані, інтелі-
гентні. Уже на сьогоднішній

день деякі з них успішні, при-
клад і гордість гімназії.

Невичерпна енергія, внутрі-
шня порядність, уміння прийти
на допомогу, перевірене у похо-
дах, турбота за ближніх,

надійність і патріотизм – це
невід’ємні риси кожного із них,
18 дівчаток і 13 юнаків.

Тож не дивно, що саме
вони першими відгукнулися
на заклик директора Соцен-
ко Анни Олександрівни ук-
вітчати алеї рідної гімназії. І
кожен захотів посадити свою
троянду на згадку рідній

Бабине літо  ще милує нас
теплими сонячними днями,
розсипаючи у повітрі легкі
павутинки, вона малює свої
неперевершені жовто-багряні
пейзажі, кличе у вирій пере-
літних птахів, щоб пораділи
цьому шляхетному витонче-
ному шедевру з висоти свого
польоту…

Ось так і ми, натхненні по-
тягом до пригод та подорожей,
зібрані у  «дружнє  коло» на-
шим директором Г.О. Соцен-
ко, поспішали побачити чудо
землі української, рукотворну
перлину садово-паркового ми-

Зустрічайте нову
генерацію!

школі про свої дитячі
роки, перші перемоги
та симпатії.

Щасливими були
хвилини спостерігати, з

якою чуйністю і відповідальні-
стю вони це робили.

Коли мені говорять про те,
яким проблемними є наше
підростаюче покоління, хочеть-
ся сказати: озирніться навколо,

поряд з нами на арену жит-
тя виходять багато добрих,
небайдужих, розумних,
можливо, трошки по-іншо-
му мислячих (бо народи-
лися вони уже в іншій
країні) особистостей, яких
треба підтримати і дати
шанс на нове життя, бо це
уже нова генерація.

Навесні напроти стели
з’являться перші троянди
невідомих кольорів, почне
розквітати доросле життя
наших випускників.

Яким воно буде? Це також
невідомо. Але те, що воно буде
правильним, я у це дуже вірю, і
як у те, що через роки більшість
із них приведуть своїх дітей до
власних троянд і залишать нам
найдорожче на навчання – у
школі життя.

А.В. Шимкова,
учитель географії

стецтва – Софіївський парк.
Дорога до Умані була короткою,
веселою та напрочуд легкою. І,
подолавши майже 500 км, ми
біля воріт Дива дивного, де ко-
жен крок заворожує своїми за-
гадковими міфами та легенда-
ми, вражає витворами людської
фантазії, що майстерно підказа-
ла сама  Матінка-природа. Пе-
чери, гроти, фонтани, підземна
річка, статуї, каскади водо-
спадів, квіти, дерева, альтанки,
альпійські гірки – це все калей-
доскоп незабутніх вражень. І
таке відчуття щастя та радості,
адже цей куточок був створе-

ний закоханою лю-
диною в ім’я лю-
бові. Любові, що
здатна на такі ше-
деври, такі дива, що
буде жити вічність
у гомоні пташок на-
весні, у дзвоні пада-
ючих крапель про-
холодної води, що
втамовує літню
спрагу, у тихому
шелесті осіннього

листя, у спокої сплячого зимо-
вого парку. Краса торкнулася
до всього, що можна побачи-
ти і почути, створила гармо-
нію звуків та запахів. А ми,
наче заворожені цією краси-
вою історією кохання, вдивля-
лися  в чудернацькі сплетіння
дерев, кам’яні статуї, і кожен
бачив щось особливе.

Любов творить дива, Лю-
дина створює красу в ім’я лю-
бові і залишає слід.  Ви згодні
зі мною?…

Ю.В. Маркобок,
учитель англійської мови

Осінь дарує казку…
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Сонечко школи №1
Милая моя, солнышко лесное.
Где, в каких краях встретимся

с тобою…

Ця пісня була популяр-
ною в кінці 60-х років мину-
лого століття. Линула вона із
магнітол та магнітофонів, зву-
чала під акорди гітар. Люби-
ла її наспівувати і весела ка-
роока дівчина, яка була Лю-
дям Мила, – Люся Моргуш-
ко.

Її називали Сонечком…
Надзвичайно товариська та
компанійська людина, до того
ж, як говорив один із персо-
нажів фільму Л. Гайдая,
спортсменка, активістка і
просто красуня…

Народилася Кириченко
Людмила Микитівна в учи-
тельській родині, коли ця
професія була в пошані, за рік
до війни, і, здавалося б, їй би
відразу податися «сіяти ро-
зумне, добре, вічне», але не-
спокійна душа й дух романти-
ки потягнули Людочку, яка не
забула запросити із собою
вірну подружку Діну Бойчен-
ко (Діну Павлівну Служалу),
на будівництво. Скадовчани
старшого та середнього поко-
ління пам’ятають Будинок
культури колгоспу «Радянсь-
ка Україна», саме на його воз-
веденні працювали юні дівча-
та.

А далі навчання в Хер-
сонському педагогічному
інституті. Закінчивши який,
Людмила Моргушко починає
самостійно торувати осві-
тянську стежку, де зустрічає
свою долю – Віктора Кири-
ченка. Заміжжя, народження
двох дітей, Іришки та Андрій-
ка. Чоловік, Віктор Степано-
вич, був надійним супутни-
ком у подружньому житті.
Шкільні будні...

Сорок років Кириченко
Людмила Микитівна віддава-
ла серце дітям. П’ять випусків
здійснила як класний керів-
ник. За довгі роки праці на пе-
дагогічній ниві отримувала
почесні нагороди різних
рівнів, проте найвище звання
їй вручили вихованці: Улюб-
лений учитель.

Мудра, тактовна, вимог-
лива, добра, а головне… завж-
ди усміхнена, як справжнє
Сонечко.

Людмила Микитівна зав-
жди була Берегинею родин-
ного й класного вогнищ. Та-
кою її знають, люблять і пам-
’ятають діти, онуки та вдячні
учні.

Т. О. Шаповал,
учитель гімназії,

випускниця 10-А 1981 року

Тут навчалася я, мій чоловік-одноклас-
ник, наш син. Закінчила її із Золотою медал-
лю в 1991 р. і моя сестра, яка зараз учителює
в Каховській ЗОШ №2. Її стіни пам’ятають
мене школяркою, молодим учителем. Зна-
ють до-свідченим педагогом.

За десять років навчання та чверть століття
роботи на освітянській ниві ми пізнали одна одну,
бачимо плюси та мінуси кожної. Оглядаючись на-
зад, згадую своїх учнів: тих, у кого я була класним
керівником чи просто вчителем-предметником.

Милі, славні мої вихованці! Відмінники і не
зовсім, слухняні і не дуже! Не хочу згадувати по-
іменно ваші прізвища, бо зробити це, на жаль, на

шпальтах газети неможливо. Просто зрозумій-
те мене і повірте, ви всі мені однаково дорогі та
близькі: мій перший випуск (1995 р.) – моя пер-
ша любов, другий (2002 р.)  – де я була просто
мамою, третій (2009 р.) – моя пізня заласкана
дитина. І ось у цьому році я стала класною ма-
мою вчетверте. Не знаю і не хочу передбачати
своїх стосунків із цією малечею. На все воля Гос-
подня, проте твердо переконана, що переступа-
ти поріг школи, класної аудиторії треба, маючи
в серці високі почуття та крилаті помисли. Зав-
жди керувалася в роботі словами українського
прозаїка Гр. Тютюнника: «Мало бачити. Мало
чути. Треба любити. Немає загадки таланту. Є
вічна загадка любові». На мою думку, я зуміла
розгадати цю таїну. Тому і щаслива. Завдячую
цьому своєму класному керівникові, наставни-
ку, колезі Людмилі Микитівні Кириченко.

Проходять роки за роками, а час Моєї шко-
ли не торкається. З кожним днем Вона стає ще
кращою. Вона, як елексир молодості, не дає ста-
ріти нам, учителям, і заслуга в цьому наших ви-
хованців, які, полишаючи її стіни, залишаються
в серцях і пам’яті своїх учителів. Переконана, що
кожен із моїх колег міг би сказати ці слова:

Яке то щастя, що ви у мене є,
Але воно мінливе, як ті зорі,
Життя у мене вас забере,
А я зостанусь тут, у Нашій школі.

Низький тобі уклін, Моя школо, моє Дитин-
ство та Юність, Свідок моїх радостей та невдач.
Із Днем народження та многая лєта!

Т. О. Шаповал,
учитель української мови та літератури,

випускниця 1981 року

З ним завжди затишно…
«Я хочу  Вам подякувати  за

те, чому  Ви  мене  навчили,
оскільки  вважаю, що  я не
стільки вчив  Вас  цивільному
процесу, а сам вчився  учити. Як
то вийшло, покаже  життя», – з
такими словами звертається
Олександр Єфімов, доцент  ка-
федри цивільного  та трудового
права Київського  національно-
го економічного університету
ім. В.Гетьмана, зі сторінок  сво-
го сайту в Інтернеті  до своїх сту-
дентів. Для когось  це може зда-
тися  дивним, але тільки не для
тих, хто  хоча б  один раз спілку-
вався з цією людиною. Олек-
сандр Миколайович, справді є
надзвичайним. І його  незви-
чайність  полягає в тому, що, бу-
дучи  успішним  юристом і
бізнесменом, він зумів зберегти
порядність, чесність, щирість  і
високу духовність. Для мене ж
він був і залишається  просто
Сашком Єфімовим.

Маючи сотні випускників,
якими пишаюся, бо стали чудо-
вими професіоналами, а голов-
не  хорошими людьми, я  все
рівно згадую і не втомлююся

захоплюватися Олександром.
На мою думку, бути  класним
керівником і педагогом такого
учня, це вже учительське щас-
тя і гордість.

Закінчивши  із Золотою ме-
даллю у 1996 році  школу, Саш-
ко успішно  навчається у
Військовому Червонопрапор-
ному  Інституті МОСРСР, у
1996 році отримав другу  вищу
освіту за спеціальністю
«фінанси та кредит», далі захи-
щає дисертацію  і  здобуває
вчений ступінь кандидата юри-
дичних  наук. Олександр
Єфімов  відзначений  у рейтин-
гу «100 рекомендованих
юристів», автор  трьох книг,
однієї монографії та близько
1000  публікацій  на юридич-
ну  та  податкову тематику.
Крім рідної та російської, во-
лодіє англійською, німець-
кою, італійською  мовами.

Та найголовніше для цієї
людини – це  любов до своєї ро-
дини, безмірна вдячність школі
та вчителям. Одним із правил
життєвої книги Олександра
Єфімова є допомога  конк-

ретній  людині. Він робить це
щодня, часто інкогніто. Добрі
діла афіш не потребують. Хоча
сучасним виглядом кабінет
історії завдячує саме колишнь-
ому своєму учневі. Стінки ка-
бінету  пам’ятають успішного
юриста звичайним  хлопцем-
школярем, часом не зовсім
слухняним,  стриманим, але
завжди  із добрим, щедрим і
щирим серцем.

Олександр Миколайович
разом із своєю родиною мешкає
у Києві, але  Скадовськ зали-
шається рідним гніздом, із  яко-
го колись вилетів, і яке дуже-
дуже любить. Батьківське под-
ворище перетворив на ошатне
подвір’я. Ті, хто  відпочивав  у «За-
тишному», захоплюються щи-
рістю  та гостинністю господарів.

За  час багаторічної праці я
вдячна  Сашкові та усім вихован-
цям за те, що своїм ставленням
до школи та пам’яттю  про вчи-
телів  переконали мене в тому, що
вчительська праця-найблаго-
родніша  професія  у світі. І від
того я відчуваю себе щасливою,
а на серці стає затишно.

В.І. Судіна,
учитель історії,

класний керівник

Це і Моя школа
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Навчання – це

важка розумова праця,
і щоб праця була успі-
шною, вона має бути
цікавою. Початкова
ланка освіти – це фун-
дамент шкільного на-
вчання, адже саме в по-
чатковій школі закладається ос-
нова для формування особис-
тості майбутнього громадянина.

Учителі початкових класів
Скадовській гімназії створю-
ють такі умови, за яких учень є
суб’єктом навчально-виховної
діяльності. Основною метою
роботи вчителів школи І ступе-
ня є створення умов для фор-
мування творчої, самостійної,
високоорганізованої особис-
тості, яка здатна цінувати себе
й поважати інших. Здійснюють
навчально-виховний процес
педагоги, які роблять усе для
того, щоб кожна дитина отри-
мувала міцні та глибокі знання,
розвивалась творчо, почувала
себе в школі, як у рідній
домівці. Серед учителів почат-
кових класів: Соценко А.О. –
Заслужений учитель України, 6
вчителів-методистів: Соценко
А.О., Афанасіаді О.М., Косарук
М.П., Кубанцева І.В.,  Лук’я-
ненко Т. І., Рудомьоткіна Т. М.,

2 вчителя мають звання
«Старший учитель»: Козлова
Л.І., Петровська Н.В., 4 вчителі
пройшли процес Міжнародної
сертифікації професійної
якості педагога: Афанасіаді
О.М., Козлова Л.І., Кубанцева
І.В, Рудомьоткіна Т.М..

У початковій школі працю-
ють досвідчені вчителі, які во-
лодіють своїм предметом, доб-
ре знають психологію молод-
шого школяра, уміло переда-
ють знання дітям. На базі спец-
іалізованих класів школи І сту-
пеня відповідно до наказу об-
ласного управління освіти і на-
уки працює обласна школа-ла-
бораторія з питань упровад-
ження особистісно зорієнтова-
ної моделі навчання і вихован-
ня «Крок за кроком», на базі ла-
бораторії працюють творчі гру-
пи школи, району, області.

Учителі початкових класів
Скадовської гімназії проводять
майстер-класи та беруть участь

у педагогічних читаннях, що
проводяться в  Південноук-
раїнському РІПО.

29.09.09. у рамках Всеук-
раїнської науково-методичної
конференції «Удосконалення
професійної компетентності
спеціалістів дошкільних на-
вчальних закладів та початко-
вої школи в інформаційному
просторі післядипломної осві-
ти» до Скадовської гімназії за-
вітали науковці, методисти, за-
ступники директорів шкіл
міста Києва, Херсонської та
Миколаївської областей. Ша-
новні гості побачили реаліза-
цію особистісно зорієнтованої
моделі навчання «Крок за кро-
ком» у початковій школі,
відзначили створення при-
кладного середовища пізна-
вальної діяльності, де кожен
учень відчуває свою
успішність, інтелектуальну
спроможність, де відбувається
постійна інтелектуальна взає-

модія всіх при-
сутніх. Творчість
учителів підвела до
висновків, що вико-
ристання практики
особистісно зорієн-
тованого навчання
за програмою
«Крок за кроком»
допомагає розвива-
ти дитину на інте-
лектуально-емоцій-
ному, морально-
ціннісному, фізич-
ному та мовленнє-
вому рівнях.

Щорічно в класах школи І
ступеня відбувається «Калей-
доскоп відкритих уроків». У
2009-2010 навчальному році до
своєї творчої лабораторії зап-
росили гостей А.О. Соценко,
О.М. Афанасіаді, Р.Ю. Гусар-
чук, Н.Г. Васильчук, Н.Л.Ка-
лашнікова. Результатом такої
роботи є підвищення якості
підготовки і проведення уроків,
розширення кола методів удос-
коналення навчання, підви-
щення інтересу до самоосвіти,
покращення практичної спря-
мованість. Усе вище сказане
свідчить про стабільне зростан-
ня педагогічної майстерності
педагогічного колективу шко-
ли, ріст стимулюючої функції
методичної роботи школи.

20-22 квітня 2010 року на
базі початкових класів Ска-
довської гімназії відбувся три-
денний регіональний семінар
«Наступність роботи дошкіль-
ної і початкової моделі навчан-

ня і виховання за Програмою
Всебічного розвитку дитини
«Крок за кроком». На заході
були присутні 62 учасники з
різних куточків нашої області
та Південного регіону. Учителі
Косарук М.П., Петровська
Н.В., Козлова Л.І. показали, що
це досвід співнавчання, взає-
монавчання, де й учень, і вчи-
тель, і батьки є рівноправними
суб’єктами навчання, ефектив-
но сприяє формуванню нави-
чок і вмінь, виробленню цінно-
стей, створенню атмосфери
співробітництва та взаємодії.

Діяльність колективу вчи-
телів початкових класів спря-
мована на реалізацію концепції
особистісно зорієнтованого на-
вчання. Саме тому ми при-
діляємо багато уваги виявлен-
ню здібностей, обдарованості,
задоволенню потреб та інте-
ресів кожної дитини. Традицій-
ними стали в початковій школі
свята першокласників «100
днів як школярі», «Прощавай,
Букварику». У початковій
школі створений свій малень-
кий театр, яким керує вчитель
музичного і театрального мис-
тецтва Калашнікова Н.Л..
Дуже цікаво спостерігати за
маленькими акторами, які
відтворюють на шкільній сцені
персонажів улюблених казок,
причому частково навіть англ-
ійською мовою. Щасливі всі:
учні, батьки і вчителі.

Наші вчителі, спираючись
на досвід В. О.Сухомлинського,
обирають найкращий шлях до
дитячих сердець: через гру, каз-
ку, дитячу творчість. Саме вони
приносять дитині радість і вод-
ночас сприяють формуванню
колективу. Створення шкільно-
го мюзиклу – ще одна традиція
початкових класів. У 2010 році
відбулося відкриття V театраль-
ного сезону! Учні разом із вчи-
телем театрального мистецтва
Калашніковою Н.Л. , хореогра-
фом Безердян І.Л. та класовода-
ми Рудомьоткіною Т.М., Ва-
сильчук Н.Г., Гусарчук Р.Ю.
запросили гостей у світ казок на
мюзикл «Чарівне деревце». Це
було неперевершене дійство!
Діти яскраво сяяли на сцені
всіма барвами життя – вони пе-
ревтілилися у казкових героїв,
співаків, танцюристів, ведучих.
Справжня неперевершена ак-
торська майстерність захопила
присутніх дитячою безпосеред-
ністю і щирістю.

У процесі роботи вчителі не
тільки вивчають духовний світ

дитини, а намагаються
стимулювати її розви-
ток, акцентуючи увагу
на позитивних рисах
характеру. Намагає-
мось працювати так,
щоб навчання і вихо-
вання були нерозділь-

ними. Роботу з батьками будує-
мо на принципах демократії,
взаємоповаги, партнерства та
співпраці. Більшість батьків з
розумінням ставляться до не-
легкої праці вчителів у сучас-
них умовах, вони вміють вис-
лухати вчителя, допомогти по-
радою. Ми вдячні всім батькам
за співпрацю, допомогу та ро-
зуміння.

Кожного року у жовтні в
класах школи І ступеня
відбувається Осінній ярма-
рок. Це завжди справжнє
дійство. Батьки, учителі,
учні та члени їхніх родин
зібралися на шкільному
подвір’ї. Кожен клас особли-
во прикрашає свій стіл. На
ярмарку молодші школярі
запропонують товари, що
виготовили власноруч. На
зароблені кошти було зроб-
лено передплату періодичної
преси для шкільної бібліоте-
ки та придбано нові меблі в
учительську.  Розпочинаєть-
ся дійство з вистави «Весе-
лий ярмарок», підготовленої
учнями 3-іх та 4-их  класів
під керівництвом учителя
театрального мистецтва Ка-
лашніковою Н.Л.

На небосхилі Скадовської
гімназії щодня спалахують нові
зірки. Вони світяться яскраво і
невгасимо, а від них спалахують
інші. Ми пишаємося досягнен-
нями творчих, неординарних,
яскравих представників почат-
кової школи: Лебедєв Артем,
Загайкан Анна, Степова Анас-
тасія, Костенко Костянтин,
Петриченко Валентин, Кишкін
Максим, Савченко Богдан,
Найденко Тетяна, Бут Єванге-
ліна, Таран Даниїла, Шаповалов
Олександр, Мартинов Володи-
мир, Гавриляк Євген, Литви-
ненко Ірина, Нечаєва Дар’я,
Заєць Ілля, Теленик Софія.

У ці чудові дні прийміть
сердечні привітання з ювілеєм!

Бажаю невпинного руху
вперед, успішного здійснення
всіх планів та задумів.
щоб підґрунтям щасливого
життя та плідної професійної
діяльності були міцне здоров’я,
серце, сповнене любові та доб-
роти, натхненна думка й щирі
почуття. Хай життя буде
світлим і радісним, а дружні
привітання додають  життєвої
наснаги в скарбничку вашої
душі...

О. М.  Афанасіаді,
заступник директора
Скадовської гімназії

Успіх – це наполеглива
та кропітка робота
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У безкрайньому просторі планет
зіркових
Є єдина, що ніколи не спиняє
політ
Планета дитинства летить до
звершень нових
І відкриттями вражає весь світ.

Школа. Ми всі у боргу пе-
ред нею. Школа вміє любити,
створювати і надихати. Шко-
ла – то розвиток, пошук, удос-
коналення, у центрі якої не-
змінний трикутник «Учні –
учителі – батьки». Цей три-
кутник заснований на
співпраці, взаємодовірі і зла-
годі. Гімназія-Родина є саме
тією країною, яка об’єднує і
згуртовує. Це майстерня, де
формуються духовні цінності,
традиції. Гімназія – це постійний
пошук сенсу життя  через
ідеали  добра, честі, справед-
ливості. Це оберіг, де кожен
відчуває себе захищеним, де
навчаються бути щасливими,
у розвиток особистості – пе-

дагогічне кредо. Саме ці сло-
ва в повнй мірі відповідають
виховній системі  Гімназії-
Родини, яка розвивається
шляхом інновацій,  шляхом
постійного пошуку заради ди-
тини, провідним напрямком
якої є впровадження проект-
них технологій у виховний
процес. Гордістю творчої
скарбниці гімназії  є  виховні
проекти: «Країна здійснення
сонячних мрій», «Подаруй
посмішку світу», «Молодь і
політика».

Своєрідною візиткою вихов-
ної системи на сучасному етапі є:. Проведення виборів Пре-
зидента гімназійної республіки
учнівського самоврядування  на
демократичних засадах.. Традиційне проведення
Асамблеї класів – родин, під час
якої кожний клас презентує
свою систему роботи самовряду-
вання.

. Проведення  загально
гімназійної акції «Грані добра»,
у рамках виховного проекту
«Подаруй посмішку світу» з ме-
тою активізації діяльності тиму-
рівських загонів, штабів Мило-
сердя.. Проведення «Осіннього
ярмарку» (жовтень кожного
року), з метою поповнення
гімназійної бібліотеки періодич-
ними виданнями.. З метою формування
пізнавальних потреб вихованців,
плекання еліти України впро-
вадження Інтелектуального ма-
рафону серед учнів 5 – 11 класів.. Заслуговує на увагу
досвід роботи з превентивно-
го виховання молоді., а саме

започаткування
арт – майдану
«Світло оксамито-
вого серця» (до
Всесвітнього дня
боротьби зі
СНіДом) серед
учнів 9 – 10 класів,
під час якого  ко-
жен клас представ-
ляє власне бачення
проблеми  за номі-
націями   «Соціаль-
на значущість ідеї»,
«Оригінальність
ідеї», «Драматичне
забарвлення», «Не-

стандартність мислення», «Те-
атралізація виступу». Перлиною виховної сис-
теми є  започаткування Дня Ук-
раїни, який проводиться з 2004
року з метою національного ви-
ховання учнів, розвитку  та
формування кращих родинних
традицій, пошуку юних та-
лантів та обдарувань. За п’ять
років проведення учнями
гімназії зібрано матеріали екс-
педицій «Святе коріння родо-
воду», «Мати і батько – два
сонця гарячих».

 Важливими показниками
сформованості виховного сере-
довища гімназії є розвинена си-
стема позаурочної зайнятості
учнів. У  гімназії організовано
діяльність 12 гуртків та клубу
«Олімпік», який передбачає
організацію гурткової роботи за
спортивно - оздоровчим спряму-
ванням. Формування обдарова-
ної   особистості у навчальному

закладі  не можливий без вміло-
го керівництва, професіоналізму
та ентузіазму майстрів педагогі-
чної справи: Кримінської Л.І. –
пошуковця, чиє серце навічно
подаровано історії гімназії; Сер-
бінової О.А.- володарки творчо-
го натхнення, тонкого гумору та
особистості, здатної запалити
кольорове сяйво найтонших
струн душі вихованців; Савонік
О.В. – учителя, закоханого у по-
дорожі і безкінечний світ туриз-
му; Бакали І.М. – умілої майст-
рині прикладного мистецтва;
Волошиної Г.Ю. та Калашніко-
вої Н.Л. – педагогів, які є справ-
жніми віртуозами вокального
жанру;  Височанської Л.М. – бе-
регині художнього слова Ска-
довської гімназії; Кугут А.М. –
знавця екології рідного краю;
Баканьова Д.Г. – редактора най-
важливіших новин гімназії;
Рижкової О.М.– умілого дири-
жера творчого оркестру « Єврок-
лубу»; Ходій Т.І. – королеви цар-
ства мистецтва; Калашнікова
М.К. – лицаря  мужності
гімназії; Хоменко Є.М. та Мер-
кун І.Ф. – повелителів грації та
сили. Завдяки праці цих учи-
телів гімназія, відзначаючи юві-
лейний рік, пишається кращими
здобутками виховної діяльності:.  Оновленням і модерніза-
цією музею  історії  гімназії.. Переможцями конкурсів
митців художнього слова на
рівні області та України ( учени-
ця 9 класу Сербінова  Т.  перемо-
га у конкурсі творчих колективів
у таборі «Артек» у 2010 році). Перемогою  у районних
змаганнях « Старти надій». Діяльністю театру Екомо-
ди гімназії. Випуском гімназійної га-
зети «Alma Mater». Постійними
перемогами у зма-
ганнях команд ДЮП
на рівні області.

Центром міні-
світів, створених у
гімназії, світлом, що
є  єдиним для сотень
дитячих сердець, є
класні керівники.
Кожного ранку
вони,  йдучи до шко-
ли, проходять уні-
кальною дорогою

вітань,  коли всі діти, дарують
важливий вислів «Доброго ран-
ку». Їх 15-20, 35 – немає значен-
ня скільки – усі  вони чекають
на зустріч зі своїм класним ке-
рівником. А значить, що навіть
у позаурочний час  класні кері-
вники  незримо з ними – вони
єдина родина!  Без невтомної
праці кожного з них неможли-
ве здійснення найзаповітніших
мрій  вихованців. Гордістю
гімназії є класні керівники Ша-
повал Т.О. – тендітна і чутлива,
вона не пропускає через своє
безмежне серце долю кожного
вихованця; Кожем’якіна Н.Г. –
її  душа відкрита для кожного, її
мудрість – це безцінний скарб
яким вона ділиться з вихован-
цями; Кілімова Н.М. – майстер
виховання самостійної, творчої,
ерудованої особистості, такої
якою є сама Наталія Миколаїв-
на; Маркобок Ю.В. – леді-нат-
хнення, яка кожної миті розкри-
ває перед своїми вихованцями
безкінечні таємниці науки жит-
тя; Устьянцева Г.М. – повели-
телька  такту і  національних
скарбів, здатна розбудити по-
таємні  схованки талантів своїх
вихованців; Флорчук О.Г. – пе-
дагог, яка щохвилини  турбуєть-
ся  про майбуття  кожної особи-
стості; Шимкова А.В. – класний
керівник, яка здатна   об’єднати
навколо себе не тільки педагог-
ічний колектив, але й учнів сво-
го класу.  Кожен з тих, хто при-
святив своє життя почесній
місії виховання гідний визнан-
ня. Нехай же ніколи не згасне у
серцях класних керівників
іскра любові до дітей, нехай юві-
лейний рік надихне їх на нові
звершення, на нові відкриття, а
перед педагогічним колективом
розкриються нові перспективи
розвитку виховної системи,   у
центрі уваги якої її величність
– Дитина.

Г.О. Смирнова,
заступник директора

з виховної роботи

Гімназія – країна, де
здійснюються  мрії


