
 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 
Шановні педагоги, дорогі учні, батьки! 
Щиро вітаємо з Днем знань - справжнім всенародним святом 

мудрості, доброти і людяності. 
Цей день завжди особливо урочистий і хвилюючий, адже саме 

 з нього починається незвіданий, цікавий і, водночас, нелегкий  
шлях до пізнання, до нових звершень, до самостійного життя. 

Бажаємо усім школярам  на цьому шляху підкорити нові 
 вершини знань, зустріти добрих і надійних друзів та досягти омріяної 
мети. Переконані, ваші здібності, наполегливість стануть запорукою 
визначних успіхів у дорослому житті, а сприятимуть цьому - високі 
стандарти української освіти, рівні можливості в її здобутті для кожної 
дитини. 

Найщиріші слова подяки - вчителям, які щедро діляться своїми 
знаннями, плекають справжніх патріотів нашої держави. Їх мудрість і 
великодушність залишається з вихованцями на все життя. 

Нехай цьогорічний першовересень буде сонячним, несе добрий  
настрій у кожну школу, кожну родину!  

Зі святом, дорогі друзі! Щасти Вам! 
Адміністрація   гімназії 

 

ВЕРЕСЕНЬ 
 

Ходять хмари в небі 
синім, 
Місяць Вересень 
прийшов, 
Сповнивсь вереском 
пташиним 
Тихий затишок дібров. 
Позлітавшися у зграї, 
Різне птаство молоде 
В крилах сили набирає 
І відльоту в вирій жде. 
Бо пташки дзвінкоголосі 
Знають – літа вже нема. 
Хоч і тепло ще та осінь 
Вже підходить 
крадькома. 
І набравшись сил за  літо, 
Галасливі, як пташки, 
Знов ідуть до школи діти 
І сідають за книжки. 
 

Наталя Забіла 
 



Від початку 
навчального року в 
гімназії було 
проведено такі 
заходи: 
 

Збір макулатури. 
Отримані кошти 
перераховані на 
потреби воїнів АТО, 
усього 3 тис. грн. 

Збір теплого одягу 
для переселенців (2 
рази). 

Благодійний  ярмарок 
(кулінарні вироби, 
оберіги, фенечкі ). 

Благодійна акція 
«Червоний  Хрест». 

Зустріч з воїнами 79 
аеромобільної 
бригади. Урок 
мужності. 

Акція «Будемо 
жити!». Поїздка учнів 
гімназії до 
спецбатальйону 
«Святий Миколай». 

Участь у районних 
змаганнях ЮІР. 
Номінація «Найкраща 
агітбригада». 

Квест-гра з 
англійської мови (3 
місце). 

Участь у районних 
змаганнях Екологічної 
агітбригади. 

Інтелектуальний 
турнір «Що? Де? 
Коли?» 

Свято «День 
вчителя», святковий 
концерт, привітання. 

Осінній Бал. Тема 
«Комікси». 
Оригінальні виступи, 
дискотека. 
 

 

 

 

 

 

 
Український центр оцінювання 
якості освіти оголосив імена 
абітурієнтів, які отримали 200 балів 
за результатами проходження 
зовнішнього незалежного 
оцінювання (ЗНО) в 2014 році. У 
нашій гімназії 4 учня отримали по 
200 балів з 5-ти предметів, це 
Руденко Олексій (з історії, вчитель 
Відайко Г.В.; з української мови та 
літератури, вчителі Купцова В.В. та 
Царлова І.В.), Биченко Олексій (з 
української мови та літератури, 
вчителі Купцова В.В. та Царлова 
І.В.), Реутенко Анастасія (з 
української мови та літератури, 
вчитель Купцова В.В.),  Брильов 
Ростислав (з англійської мови, 
вчитель Макейонок О.В.) 
 
 

У 2013-2014 р. за результатами ЗНО 
наша гімназія посіла 1 місце у 

області та 128 місце серед 19 тис. шкіл України. 
 
 

У 2013-2014 н.р. гімназія має 48 відмінників навчання та 93 переможці 
олімпіад та конкурсів різного ступеня.   
 
У 2013-2014 н.р. 9 випускників гімназії отримали ЗОЛОТІ  МЕДАЛІ: Реутенко 
Анастасія, Степанова Марія, Евстафьєва Марія, Середа Олена, Биренко Олексій, 
Ракіна Віолетта, Руденко Олексій, Мельник Вероніка, Іпатенко Ярослав. 

 

Команда гімназії 
стала  абсолютним 

переможцем  
Всеукраїнського  

турнір «ЗНАЙ 
УКРАЇНСЬКЕ» 

у заочних та очному 
турі. Команду 

підготувала  
Заслужений 

вчитель України 
Купцова Валентина 
Володимирівна. 
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Мої  роздуми  та  поради… 
 

 

 Привіт, одношкольники!  
 Повертаюсь до активної  
праці та, вже отямившись, я 
берусь за своє улюблене діло! До 
речі, можете  порадіти за    мене, 
наш 8В  клас вибрав мене 
лідером класу. Безмежно їм 
благодатна, мені дуже приємно. І, 
тримайтесь інші класи, я для 
наших усього доб’юся! Не 
лякайтесь, я просто бійцівський 
дух піднімаю! 

Ну, то як ви? Звикли до 
сьогодення? Чи все ще 
запізнюєтесь на нульовий урок?  
Що ж, можу дати декілька порад 
щодо школи.  

Порада перша напевно 
буде про... О!Коли ви тільки 

приходите зі школи додому, то не 
біжіть одразу до комп’ютерів та 
планшетів, відпочиньте або 
зробіть уроки, а потім вже після 
роботи сідайте за комп’ютер 
(зараз я отримаю критику у свою 
сторону, але реально задумайтесь 
люди!!!). 
Чесно 
кажучи, такій 
пораді і я 
раніше 
ставилась 
прискіпливо, 
адже цікавіше погуляти, а потім 
швидко все зробити, або сісти й 
робити уроки до пізньої ночі. Та 
потім через таке в мене були 
негаразди з навчанням. АЛЕ! Я 
непомітно для себе зрозуміла, що 
ігри це хобі, треба вчитись й 
зробити кар'єру адже з тією 
роботою яка мені підійде й буде в 
мене досвід великий, то таких 
іграшок (планшетів, ноутбуків, 
комп'ютерів і не тільки) буде в 
мене багато! Також, для ігор є в 

мене вихідні! Ось моя перша 
порада. 

Друга порада про відносини 
з усіма у класі. В нашому 8В з 
самого початку було тихо й 
мирно! Ми всі відносились одне 
до одного як до рідних (цього 
раджу й вам). Мене це й досі 
радує адже це кльово, підійти до 
когось й просто обняти, або якщо 
ти чогось не знаєш, подзвонити й 
запитати. Кожен тобі радий буде 
допомогти (особливо за це дуже 
ціную свій клас). Бажаю й вам 
таких товаришів та друзів. 

 

Гадаю, це єдині поради для 
вас від мене, інше ви повинні 
знаходити самі для себе, адже 
кожен індивідуальний. Звичайно, 
буду вдячна, якщо поради вам 
чимось допомогли, або змусили 
замислитись хоч на хвилинку! 

 
 
Гарного настрою та 

посмішок вам! 
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 Усе вже почалося! Найсміливіші учні гімназії та ще, до того 

ж, і знавці шахів з 11.09 по 16.09 записалися на Великий 

шаховий турнір. До речі, він проходить вперше в нашій 

гімназії. Отже і організатори турніру, і його учасники 

ввійдуть в історію Миколаївської гімназії № 2. Натхненник 

та керівник проекту соціальний педагог  

гімназії  Городищенко   Тетяна Леонидівна. Дивіться як це 

відбуваеться! 



Заметки психолога 

для школьников

 
 

 

1. Положительная сторона учѐбы в школе – ты 

начинаешь видеть свои сильные и слабые 

стороны.  

2. Тот, кто при написании контрольной, сдачи 

экзаменов, рассчитывает на случай, 

шпаргалки или просто зазубривает 

материал, никогда не научится думать. 

3. Твоя успеваемость в большей мере зависит 

не от посторонних причин, а от самого себя, 

от твоего желания учиться, и добросовестного 

отношения к занятиям. 

4. Не обескураживайся, когда тебе указывают 

на твои недостатки, отнесись к этому 

спокойно и постарайся извлечь для себя 

урок.  

5. Не маловажно следить за своим внешним 

видом, однако не стоит это делать главным в 

жизни.  

 

6. Не стоит расстраиваться, если ты не 

выглядишь как фотомодель или супермен, у 

тебя есть прекрасные качества и 

достоинства, которыми можно привлечь к 

себе внимание. 

7. Думай хорошо, и тогда твои мысли 

созреют в добрые поступки. Нет ничего выше 

и прекраснее, чем давать счастье многим 

людям. 

8. Никто не знает придела своим 

возможностям. Не расстраивайся, если тебя 

по достоинству не оценили в настоящем. 

Преимущество мудрости в том, что ей 

принадлежит будущее. 

9. Не "разбрасывай" время. Это самое 

ценное, что у тебя есть! 

10. Самая дурная привычка у человека – 

оценивать, после того как потерял. 

11. Не живи, как хочется, а живи, как надо. 

Люди должны жить по законам добра и 

гуманности. 
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