
      Українська мова - наша рідна мо-

ва.  Вона існувала в часи, коли забо-
ронялася вищими органами влади. 

Така заборона існувала, починаючи з 

ХVІІІ століття. Тоді українські землі 

ділилися між різними сусідніми дер-
жавами. Значна частина відійшла до 

Російської імперії, уряд якої заборо-

няв  писати, друкувати українською. 

       Українські поети все ж таки писа-

ли рідною мовою.  За це їх заарешто-
вували, відправляли на Північ чи  до 

Сибіру. Яскравим прикладом вияву 

патріотизму є творчість Тараса Шев-

ченка, Павла Грабовського. Давайте 
пригадаємо, що українська мова роз-

вивалася, незважаючи на  чужоземне 

панування, національне гноблення, 

релігійну роз'єднаність, соціально-
економічний гніт, які встановилися 

після втрати державності. Саме в той 

час відбувалося  становлення та кон-

солідація української нації. У таких 

умовах  саме українська мова мала 

стати об’єднуючим фактором. Цьому 

сприяли історична, етнографічна й 

художня література, пісенна твор-
чість. Мовна ситуація в українських 

землях характеризувалася суперечли-

вими  тенденціями. Навіть на межі 
ХІХ-ХХ ст. близько 75% українсько-

го населення обох частин України 

з а ли ш а ло ся  н еп и сь ме н н и м.  
І.Франко з гіркотою писав  про 

незадовільне знання народної мови 

в Галичині, її "поплутаність і запо-

ганеність" у тих, хто говорив та 

писав нею. 

       Лише 1991 року, коли Україна 

стала незалежною, українська мова 

набула статусу державної. 

       На виконання Указу Президен-
та України № 1241/97 від 

06.11.1997 "Про День української 

писемності та мови", розпоряджен-

ня  голови облдержадміністрації від 
12.08.2002 № 383 "Про поліпшення 

роботи із всебічного розвитку і 

функціонування української  мо-

ви  як державної в Донецькій обла-
сті", Цільової комплексної програ-

ми  розвитку та функціонування 

української мови в Донецькій обла-

сті на 2004 - 2010 роки та з метою 
розширення пізнавальних інтересів 

учнів з української мови, літерату-

ри, історії, українознавства, етнографії, 

виховання почуття патріотизму, націона-
льної гордості, розкриття ролі українсь-

кої мови, шляхів її розвитку   кожного 

року в школі організовується  й прово-

диться   Тиждень української писемності 
і мови, перший етап конкурсу знавців  

української мови імені Петра Яцика,  

перший етап конкурсу учнівської твор-

чості під гаслом «Об'єднаймося ж, брати 

мої!». 

        На фото ви бачите учасників місь-

кого етапу Всеукраїнської олімпіади з 

української мови та літератури. Особли-

ві вітання Ткачук Ганні (10-й клас), Бе-
резан Тетяні (9-Б клас), Ткаченко Ользі 

(8-Б клас), які набрали найбільшу кіль-

кість балів на своїх паралелях. І, звичай-

но, висловлюємо подяку нашим учите-
лям української мови та літератури:   

Костінець Лідії Миколаївні, Сороці Га-

лині Петрівні, Чередниченко Наталії 

Іванівні.  

                              Грачов О.,  Стрибіж І. 

(9-А клас) 
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       Завітавши до початкової шко-

ли, неможливо обминути 2-А клас. 

Учнів цього класу й почути можна, 

бо галасливі, й побачити. Напри-

клад, які гарні роботи виконали для 

виставки «Природа навколо нас», у 

власному кабінеті – виставка 

«Народний календар». Словом, руки 

в них умілі, а серця – веселі та доб-

рі. Це ж вони виступали з піснями 

та сценками на святі «Золота осінь». 

За яке діло не візьмуться – все їм 

під силу, бо дружні діти та старанні. 

Й зошити в них – гарні й охайні, бо 

подобається їм рідна школа й 

вчаться вони залюбки. 

                                                                                    

Ткачова Т. А. 

**** 

      Разом з іншими класами в на-

шій школі долає важку дорогу знань 

і 2-Б клас. У ньому живуть і вчаться 

жваві, веселі, допитливі учні. Їм 

замало просто навчатися. Хлопці 

Лобацевич Мишко, Чишко Данило й 

Анікєєнко Гліб відвідують секцію 

футболу у спортивній школі. А дівча-

тка займаються у школі мистецтв 

нашого міста. Так, Керімова Дари-

на вчиться грати на скрипці, а Іліни-

цька Діана – на фортепіано та відві-

дує заняття з вокалу. Вокалу навча-

ється також і Павленко Ангеліна, 

яка разом із Вюнсковською Кари-

ною займається ще й у цирковій 

студії школи мистецтв. Силами на-

ших учнів  було підготовлено та 

проведено вже багато святкових 

програм у класі. Планів у нас ще 

багато, адже життя таке яскраве, 

цікаве та багатогранне! 

Дзюба О.А. 

**** 

Наша школа навчає багатьох 

обдарованих дітей. Так, саме обда-

рованих, бо більшість людей вва-

жає, що слова «талант» та 

«обдарованість» мають однаковий 

зміст. Талановита дитина (взагалі 

людина) є одночасно обдарованою, 

але не кожну обдаровану дитину 

можна вважати талановитою. Де-

яким обдарованим дітям ще необ-

хідно досягти рівня талановитості. 

Це вдається, на жаль, не всім.  

У нашій школі учні розвивають 

свої можливості з дитинства, для 

цього вони відвідують різні гуртки, 

спортивні секції та школу мистецтв. 

Звісно, учителі не стоять осторонь, 

вони допомагають учням розкрива-

ти свої таланти . 

Значний творчий потенціал 

мають учні-третьокласники. 

Учениці 3-А класу Кривиченко 

Валерія та Кошелєва Аліна відвіду-

ють школу мистецтв (клас живопи-

су). Живопис Валерії вирізняється 

незвичною технікою. Ковальова 

Юлія, Кошелєва Катерина та Гу-

б’як Анастасія теж прекрасно ма-

люють, виготовляють креативні ро-

боти з різних матеріалів.  

Показники у спортивних досяг-

неннях 3-А класу теж  непогані. Кри-

виченко  Валерія займається у цир-

ковій студії, має відмінну гнучкість та 

пластику. Бацунов Дмитро відвідує 

спортивну школу  (секція футболу). 

Бере участь у змаганнях обласного 

та міського рівня. Терещенков Да-

нило займається карате, він у своє-

му віці вже має жовтогарячий  пояс.  

Дівчатка цього класу відвідують 

танцювальні гуртки. Деркач Каріна, 

Журова Анжела, Сосюра Ганна відві-

дують танцювальну студію «Ефект», 

Доста Аліна -  танцювальний колек-

тив «Угольок».  

 Маємо надію, що не всі таланти 

цього класу вже розкриті. 

     Не поступається талантами й 3-Б. 

Михайленко Микита  минулого 2009 

року разом зі своєю родиною брав 

участь у спортивних змаганнях 

«Мама, тато і я – спортивна сім’я», 

зайняли вони перше місце серед 

трьох шкіл нашого міста та гідно 

виступили на обласному рівні.  Цьо-

го року Микита брав участь в облас-

них змаганнях з легкої атлетики. 

Чайка Тетяна та Сидорчук Крістіна  

гарно малюють. Вони займаються у 

школі мистецтв  (клас живопису). 

Лобанов Олександр та Лещенко 

Крістіна виконують гарні вироби з 

природного матеріалу. 

Бажаємо третьокласникам на-

снаги та творчих успіхів. 

                                                                           

Близнюк Альбіна (10-й клас) 

**** 

   У нашій школі навчаються талано-

виті діти. Пропоную знайомство з 

учнями 4-х класів. Майже всі учні 4-

А  класу (класний керівник Швиден-

ко Н. Д.) займаються спортом і дося-

гають неабияких успіхів у цьому. 

Мабуть, не вперше для багатьох чути 

такі прізвища: Зуйков Максим 

(боксер, нещодавно посів 1 місце у 

вазі  до 26 кг), Обухов Артем (греко-

римська боротьба, має чимало на-

г о р о д ) ,  Ви с т о р о п Св і тл а на 

(гімнастика) та Горбачова Ангеліна 

(легка атлетика). Усі вони здібні та 

талановиті, і, очевидно, з гарним 

майбутнім.  

    А ось 4-Б (класний керівник  Про-

копчук Г. М.) вирізняється з-поміж 

інших своєю інтелектуальністю. Є 

надія, що не втратять свого завзяття 

до випускного класу Чорман Михай-

ло, Смолієнко Данило, Бєлаш Аліна 

та інші, бо вчаться  вони із задово-

ленням. Так, робота Чормана Ми-

хайла  була визнана кращою у місті 

й відправлена для участі  в ІІІ 

( обласному)  етапі  конкурсу  

„Кращий відгук  на  сучасну дитячу 

прозу”.  

        Ми   пишаємося підростаючим 

поколінням і впевнені, що на зміну 

нам прийдуть гідні наступники. 

                                                                                             

Аладін Сергій (10-й клас) 

***** 

   Нещодавно на под-

вір’ї  нашої школи 

лунав Перший дзві-

нок. Того дня до вели-

кої сім’ї школярів ми 

прийняли 36 першок-

ласників – малень-

ких, цікавих, допитли-

вих малюків. 

   Минуло два місяці, настав час 

традиційної Посвяти в першоклас-

ники. Ретельно готу-

валася наша малеча 

до цього свята – вчи-

ли вірші та пісні, шили 

костюми та інші обла-

штунки. 

   І ось цей день на-

став… На сцені вони 

вже здавались не 

такими й маленькими 

– вправно тримали мікрофон, щиро 

декламували рядки поезій, співали 

пісень. 

   Впевнено й невиму-

шено тримались вони 

на сцені. Кожен із них 

– неповторна особис-

тість. Гордість перепо-

внювала мене за те, 

що ці особистості – 

діти моїх колишніх 

учнів: Федюшин Де-

нис  - син Федюшина 

Дмитра та Буряк Євгенії, Кот Крісті-

на – донька Кот Ольги, Яременко 

Марія - донька Лісніченкової Ірини,  

Бєлякова Поліна  - донька Сошенко 

Марини, Курбацька Ганна – донька 

Браги Інни, Котляр 

Павло – син Кирій 

Ірини, Швяков Роман 

та Хоришко Андрій – 

сини Якименко Ольги 

та Віри. Всередині 

приємний щем, гор-

дість за рідну школу, 

за колишніх випускни-

ків-батьків, які не 

зрадили  своєї alma mater, а прим-

ножують її традиції своєю наснагою, 

терпінням, піклуючись про своїх 

дітлахів – майбутнє 

покоління нації. 

                                                                                                     
Чередниченко Н. І., 

                                                                                                      
заст. директора з НВР 
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Інтернет… Що це? Одна 

з проблем ХХІ сторіччя чи 

навпаки?! Щоб уявити 

собі, з якою метою і як 

було його створено, зану-

римося в історію виник-

нення цього дивовижного 

явища. 

  1957 рік. При депар-

таменті оборони США  

створено Агентство ARPA з 

науково -дослідницьких 

проектів. Одним із напря-

мів роботи Агенства стала 

розробка комп’ютерних 

технологій  для військових 

цілей, зокрема, для зв’язку. 

У 1962 році в рамках Аге-

нтства ARPA розпочато 

роботи за комп’ютерними 

проектами. Керівником 

комп’ютерної програми 

був призначений Джозеф 

Ліклайдер.  1966 р. – ство-

рення комп’ютерної мере-

жі Арпанет. Файл, який 

потрібно передати по ме-

режі, розбивається на 

декілька частин – пакетів. 

Кожен передається неза-

лежно від інших. На кінце-

вому пункті в комп’ютері 

всі пакети збираються в 

один файл. Уже в 1969 

році чотири університетські 

центри США  були об’єдна-

ні в одну мережу. Саме 

1969 рік вважається ро-

ком народження Інтернету, 

оскільки подальші події 

показали, що його осно-

вою   стала мережа Арпа-

нет. У 1972 році створена 

громадська організація 

INWG – робоча група з 

питань щодо міжнародних 

мереж під керівництвом 

Вінсента  Серфа. Він та 

його колеги ввели термін 

« І н т е р н е т » .                                     

Сьогодні Вінсента Серфа 

вважають «батьком Інтер-

нету». 

      Наскільки ми бачимо, 

Інтернет було створено для 

покращення умов захисту 

людей. І лише згодом у 

нього з’явилося  інше приз-

начення. 

     Багато людей сьогодні 

вважають Інтернет воро-

гом суспільства  та не хо-

чуть визнавати його як 

надійного помічника. Так, з 

одного боку, люди переста-

ли писати листи, ходити до 

бібліотек… Усе це не дуже 

позитивно. Але не слід 

забувати про корисні влас-

тивості Інтернету. Напри-

клад, інваліди можуть спіл-

куватися з іншими людьми, 

отримувати освіту, працю-

вати. Люди економлять 

свій час, бо вони набагато 

швидше знаходять потріб-

ну інформацію. Тому не 

потрібно говорити, що 

Інтернет зіпсував людей, 

це люди зіпсували себе. Це 

ми сидимо годинами пе-

ред монітором, забувши 

про реальність, справжнє 

спілкування, хоча нас ніхто 

до цього не змушує. 

      Користуватись Інтерне-

том, безперечно, потрібно, 

але для навчання, роботи, 

а не для безкінечної гри, 

втрачаючи при цьому зір, 

розум, відчуття реальності. 

Ось до чого прийшли ми, 

учні 10-го класу, проводячи 

відкритий захід «Суд над 

Інтернетом». 

                                                                                          

Венгер Юрій (10-й клас) 
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 школа І-ІІІ ступенів № 3  

        8 листопада 2010 року за 

ініціативи методиста з виховної 

роботи Вугледарського методич-

ного кабінету Єлфімової І.І. відбу-

лося засідання  лідерів дитячих 

організацій шкіл міста.  Зустріч 

стала першою в цьому навчаль-

ному році. Головою міжшкільного 

учнівського об’єднання шляхом 

голосування обрано  ученицю 10 

класу НВК «Політехнічний ліцей – 

загальноосвітня школа І-ІІ ступе-

нів» Андрюхіну Альону.  

       Навіщо потрібні такі зустрічі, 

можливо, запитаєте ви? Таке спі-

лкування забезпечує простір для 

нашої ініціативи, творчості  в на-

вчально-пізнавальній діяльності, 

громадянському й естетичному 

вихованні, спортивному загарту-

ванні. 

        Під час зустрічі було обгово-

рено заходи, які можуть об’єдна-

        Уже декілька років учні нашої 

школи, як і учні інших шкіл міста, 

надають шефську допомогу  курса-

нтам-сиротам, військовому госпіта-

лю, ветеранам м. Севастополя. Ця 

осінь не стала винятком. До 40-ї 

річниці  спуску на воду корабля 

управління «Донбас» школярі міста 

презентували ювілейний збірник 

«Разом». До цього збірника ввійшли 

роботи, виконані учнями нашої 

школи: проект емблеми корабля, 

виконаний Шпірною Дмитром, тек-

стове пояснення цієї емблеми, 

створене  Дейнекою Богданом, 

учнями  9-А  класу, та святкове при-

вітання Тимофєєвої Лілі (учениця 7-

А класу), яка нещодавно поверну-

лася з черговою медаллю з чемпіо-

нату України з важкої атлетики. 

   Також подяка всім учням школи 

за участь у зборі подарунків курсан-

там ВМС ЗС України. 

 

 

ти три школи. 

        Спільно було вирішено: 

- ініціювати проведення Новоріч-

ного балу-маскараду для трьох 

шкіл у розважальному центрі 

«Онікс», де будуть представлені 

святкові вистави, казки; 

- провести в лютому   традицій-

ний  КВК  ЮІР; 

- провести 1 квітня   спортивний 

КВК.  

        Тож маємо надію, що наші 

сподівання  буде втілено в життя, 

заплановані заходи сприятимуть 

налагодженню доброзичливих 

стосунків між учнями шкіл міста.  

                                                                                              

Гунькіна А. (9-Б) 

 

 

 

Зустріч лідерів дитячих організацій шкіл міста 

Телефон:  

(06273)-6-57-58; 

(06273)-6-41-78 

Ел. пошта: ugledarschool3@rambler.ru 
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