
 

 

МАЙБУТНЄ ЗА НАМИ 

SCHOOLTIME 

У цьому випуску 
«Хай чарівний метелик вря-
тує світ» 

Чорнобиль: 26 років після 
аварії 

1 квітня: це цікаво знати 

Журналіст - людина-
універсал 

Кубик Рубіка - це модно 

 

Газета учнівського самоврядування гімназії №179 м. Києва 

Квітень  
№ 4 

Календар свят 
 

 1 квітня  День сміху 
 1 квітня  Міжнародний день птахів 
 4 квітня   День Святого Ісідора – 

покровителя Інтернету  
 7 квітня    Всесвітній день здоров'я 
 12 квітня  Всесвітній день авіації і 

космонавтики 
 14 квітня  120 років від дня наро-

дження Чарлза Спенсера Чапліна 
(1889–1977) 

 15 квітня  Великдень (у православ-
них) 

 18 квітня  День пам’яток історії та 
культури 

 18 квітня  День довкілля (3-я субо-
та квітня) 

 22 квітня  Міжнародний день Землі 
 23 квітня  Всесвітній день книги і 

авторського права 
 23 квітня  Ярила (Орія)  у стародав-

ніх слов'ян 
 26 квітня  День пам’яті жертв радіа-

ційних катастроф та річниця Чорно-
бильської трагедії 

 29 квітня  Міжнародний день танцю 

Весна – пора сонця і тепла. 
Вона несе новий, свіжий подих у 
наше буденне життя. Весна - це 
символ розквіту.  

У нашій гімназії традиційно 
кожної весни проводяться благо-
дійні акції. Цього року -  «Хай 
чарівний метелик врятує світ». 
Учні гімназії готують подарунки і 
передають їх онкохворим дітям.   

Цього року, окрім подарунків, 
у гімназії була оголошена творча 
акція, завданням якої було написа-
ти твір на підтримку хворих діток. 
Мене просто вразили твори моїх 
однолітків, відразу видно, що нам 
не байдужа чужа біда.  Найкращі роботи ми опублікували у цьому 
випуску газети. Окрім цього, цей випуск присвячений темі благо-
чинності і допомоги один одному.  

Назва нашої акції є символічною і має своє підґрунтя. Метелик 
символізує ніжність, радість, надію на те, що життя зміниться на 
краще і стане барвистим, як і сам метелик. Надія завжди є. В якій би 
ви ситуації не знаходилися, потрібно вірити у себе, у свої сили  і 
діяти! Випробування послані нам недарма; вони нас загартовують, 
роблять сильнішими, зміцнюють наш життєвий стрижень. Проте, 
без допомоги і підтримки важко все витримати і пережити, потріб-
но завжди допомагати один одному, адже життя, як бумеранг, сьо-
годні ти допоміг комусь, а завтра і тобі хтось допоможе.  

Я впевнена, що ми всі разом спроможні творити дива! 

 

Наталія Бовкун, 10-Б кл. 

Слово редактора 
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  Барвцвіт та Весна – одвічні друзі. Барвцвіт – 
метелик надзвичайно великого розміру з яскраво жов-
тими крилами, на яких видно круглуваті плями світло-
блакитного кольору. Весна виглядає, як маленька весе-
ла дівчинка років десяти. У неї довге волосся, яке грає 
на сонці усіма кольорами веселки. Обличчя Весни 
розмальоване рудим ластовинням. Також у Весни ки-
рпатий носик. 
 Зазвичай, після зимового сну Барвцвіт круж-
ляє над луками та лісами, а Весна, сидячи на спині 
великого барвистого метелика ллє кольори та барви 
на дерева та степові трави. Вона виливає свою фарбу 
на зайчика  і міняє його білу шубку. Весна виймає зі 
свого кольорового рюкзака пташок, котрих вона захо-
вала туди на початку зими, і вони пурхають у небо. 
 Одного разу Барвцвіт, прокинувшись після 
три місячного сну, не знайшов дівчинки, яка зазвичай 
дрімає на його спині,  укриваючись від колючої зими 
крилами. Метелик подався на розшуки. 
 Пролітаючи над лісами та полями, Барвцвіт 
побачив свято Зими. Усе довкола було вкрито білим 
простирадлом. Жителі лісу не розуміли, чому Весна 
ще не бігає проміж беріз і не прикрашає їх сережками, 
не заливається своїм веселим сміхом, чому Зима все, 
ще править балом. 
  Барвцвіт спочатку думав, що Весна прийшла 
на це свято побешкетувати, прокинувшись раніше за 
нього. Але після того, що він побачив та почув, мете-
лик по-справжньому переживав за дівчинку-Весну. 
 А Зима тим часом вигадала хитрий план, аби 
залишитися  при владі на цілий рік. . Задум її полягав 
у тому,  щоб посіяти у серці Весни сум та зневіру. Зи-
ма посадила у холодну землю на полі смуток та пе-
чаль. І на тому місці виросла за мить квітка, а чари 
Зими зробили її красу незабутньою. Весна мала при-
страсть до вроди рослин, тому б не змогла пройти 
повз красуню-квітку. 
  Барвцвіт летів високо понад полями та вигля-
дав маленьку дівчинку. У його серці зріло занепокоєн-
ня. Навкруги відбувалось щось дивне. Звірі прокину-
лись вже за звичкою, вони чекали, коли ж у повітрі  
з`явиться весняний запах, але повітря було холодним 
та по зимовому приторним. Кінчики крил Барвцвіта 
потроху замерзали, але він не полишав свого пошуку. 
Зараз для нього не існувало перешкод, адже його ба-
жання знайти Весну немов тараном руйнувало усі пе-
решкоди на його шляху. Трохи пізніше він помітив 
дівчинку, яка сиділа посеред поля біля великої квітки. 
Це була Весна, проте на себе вона була схожа мало. 
Не було звичного, яскравого світла, яке вона зазвичай 
випромінювала. Волосся все ще грало, але барви ті 

булі вже блідими. У відерці були лише темні фарби.  
Барвцвіт підлетів до неї, навіть встиг зрадіти, але радість 
швидко минула, коли він зрозумів, що це вже не та весе-
ла Весна, яка  була раніше. Барвцвіт кинув свій погляд на 
квітку дивовижної краси. Він підійшов до квітки, хотів 
було доторкнутися до неї, але чари Зими швидко зруй-
нувалися і квітка зникла.  Барвцвіт зрозумів, що це були 
витівки Зими. Холодна королева завжди з небажанням 
передавала владу Весні, але цього разу це зайшло надто 
далеко. 
 Метелик різними способами намагався поверну-
ти дівчинку до її звичайного веселого стану. Він водив її 
розмовляти з берізками, умивав талою водою, але нічого 
не допомагало. Проте Барвцвіт не полишав надії. Мете-
лик згадав, що Весна іноді прокидається від співів пер-
шої пташки, яку вона не встигла сховати у свій рюкзак. 
Барвцвіт полетів на пошуки тієї пташки, яка будила   
дівчинку у різні роки. І він таки її знайшов, це була си-
ничка.  Пташка разом із метеликом полетіли до Весни. 
У них на шляху ставали сильні вітри, проте нічого не 
могло їх зупинити. Прилетівши до Весни, синиця заспі-
вала свою веселу пісеньку. В цю мить у серці дівчинки 
знову заграли барви та веселощі. 
  Дівчинка-Весна  таки зайняла своє законне міс-
це, а Зима пішла спати і чекати тієї миті, коли настане її 
час.  Так метелик на ім’я Барвцвіт врятував Весну. 
 Мій любий читачу, я впевнений у тому, що ти, 
як і Барвцвіт, не полишиш своєї боротьби. Твоя воля 
може зруйнувати будь-які перешкоди.  Удачі тобі у боро-
тьбі з твоєю Зимою. 
 

Володимир Савенюк , 10-Б кл. 

Метелик, який врятував Весну 
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Весна – найпрекрасніша пора року. Ще зовсім не-
давно природа спала під сріблястим сніговим покрива-
лом. Ще зовсім недавно сонечку важко було зігріти 
промінчиками світ і дотягнутися до землі крізь сіро-
сині хмари. А сьогодні ми насолоджуємося блакитним 
чистим небом.  

Навкруги все квітне, живе, пробуджується від зимо-
вого сну. Прийшла весна та принесла з собою поча-
ток нового життя, радість і душевну гармонію. Ожива-
ють річки, бурхливо хлюпаючи на береги свої води, 
крізь залишки сніжку проростають перші квіти; пташ-
ки, весело співаючи, сповіщають про прихід весни, 
тваринки прокидаються після зимової сплячки і готу-
ються до зустрічі з сонечком. Природа радіє, а найбі-
льше радіють люди. Адже весна творить нове життя, 
вплітає в наші серця надію та віру в краще майбуття. 
Це найкраща пора року для того, щоб змінити своє 
життя, забути всі негаразди і проблеми, почати усе з 
чистого аркуша, сміливо зробити крок назустріч щас-
ливому та прекрасному майбутньому. 

Озирнись навколо. Подивись, як весна вкрила зем-
лю яскравими килимами квітів, подарувала природі 
нове життя, наділила її свіжістю та невимовною кра-
сою! Повір у свої сили, у життєдайну силу природи! 
Живи і насолоджуйся цим прекрасним і казковим сві-
том! 

Наталія Арман, 10-Б кл. 

 
Людське життя підступне і суворе, 
Бурхливе море, створене слізьми. 
Там гинуть люди. Так було і буде! 
Але за що?! Чим заслужили ми?! 
Хіба лиш тим, що слабші народились, 
Або лиш тим, що лихо нас знайшло?! 
Чому для нас лиш сонце зупинилось, 
А радість нас покинула давно?! 
Та коли тіло в плач – душа сміється, 
Вона у нас весела – не сумна, 
Метелика надій, що в серці б’ється, 
З грудей на волю випуска вона. 
І він летить до зірочки подібний, 
Пройти цей шлях він допоможе нам, 
Душа ж, обнявши тіло своє рідне, 
Життю кидає виклик – «Не віддам!» 
І море відпускає свою здобич, 
Над нами влади в нього вже нема, – 
Метелик, що душі прийшов на допомогу, 
Подарував тепло – розсіялась пітьма. 
І радість наша знов до нас вернулась. 
Ми вижили! І ми перемогли! 
Надією, що в небесах майнула 
Метелика жовтенькими крильми. 

 
 

Ольга Макаренко, 10-А кл. 
 

Життєдайна сила весни 



«В мене є мрія», - так може сказати кожен із 
нас. Усі ми сподіваємося на щось добре, світле, пре-
красне. 

Ось, наприклад, метелик. Колись давно він 
був гусінню, дивився на величне небо і неймовірно 
хотів злетіти. Він уявляв, як буде пурхати в небесах, 
насолоджуватися свободою.  

І ось бажання здійснилося. Нарешті, нарешті 
метелик може літати! Як добре навкруги! Чисте повіт-
ря, яскраве сонечко, синє небо, барвисті квітки, зелені 
трави, високі гори… Усе навколо пахне весною, про-
будженням, новим життям. Подивись, яка краса ото-
чує тебе! Поглянь, як привітно усміхається сонечко, 
своїми теплими промінчиками обіймає, гріє тебе. 
Подаруй йому посмішку і побачиш, як приємно ста-
не на душі. А квіточки… Як вони тягнуться до сонеч-
ка, своїми пелюсточками намагаються його торкну-
тися! Весняний вітерець тихо колише дерева, відганяє 
хмари і приносить свіжість у ліси, поля, лани. Пташ-
ки діляться своїм чудовим настроєм, співаючи пісні. 
А травичка, по якій так приємно бігати босоніж, 

вклоняється землі. За всією цією неповторною красою 
спостерігає безмежне небо.  

А поглянь! Он той метелик! Той метелик, який 
мріяв побачити світ з висоти, ширяє під хмарами! Його 
бажання втілилося в життя! 

Якщо тебе спіткала неприємність, не втрачай 
надію, докладай усі свої сили, усі можливості. Знай, що 
тебе врятують ліки та твоє прагнення одужати, віра, що 
живе у твоєму серці. Ти мужня, сильна людина, в тебе 
все вийде! Щодня, щохвилини, щосекунди сподівайся 
на краще. Я розумію, як тобі важко, але ти маєш іти 
вперед. Не вагайся. Я вірю, що поступово, крок за кро-
ком твою мрія обов’язково здійсниться.  

Впевнено рухайся до мети, і твоє заповітне ба-
жання стане реальністю, як у того метелика, що праг-
нув польоту  
 

 

Наталія Заводник, 10-Б кл. 

Хай чарівний метелик врятує світ 

Метелик надії 



 

 

«Глузування боїться навіть той, 
хто вже нічого не боїться» 

Микола Гоголь  
1 квітня за григоріанським 
календарем 91 день року. До 
кінця року залишається 
274 дні. 

Квітень – пора цвітіння. І у перший його день, 
який ще називають днем обманів, хотілося б трошки 
розповісти власне про сам місяць. «Якщо березень 
весну, наче наречену, лише приводить у гості, то кві-
тень вже зустрічає її, як повноправну господиню», 
говорили колись про другий місяць весни. 

Сама назва «квітень» з’явилась лише у ХVI сторіччі. 
Письменники ж переважно послуговувалися словом 
«апріль», що з латинської перекладається «сонячний». 
Однак, як свідчать історичні джерела, найпершою 
давньоруською назвою квітня була назва «цвєтень». 
Також у деяких регіонах використовували назви 
«красенець», «водолій» і, що цікаво — «лелечник». 

Вже багато років цього дня ми святкуємо дещо дива-
кувате свято - День Усіх Дурнів або День Сміху. Та чи 
задавалися ви питанням, звідки пішло свято 1 квітня? 

Виникнення цієї кумедної традиції пов'язують із вес-
няним рівноденням (за григоріанським календарем). 
Дивно, але це свято об'єднувало неабияк віддалені між 
собою країни: Індію, Португалію, Швецію. 

У XVII столітті вперше згадується в англійській літе-
ратурі дата саме 1 квітня, хоча ще в 1564 році це свято 
побутувало у Франції, коли через зміну календаря дата 
Нового року змінилася з 25 березня на 1 січня. У ті ча-
си чимало людей продовжували обмінюватися новорі-
чними подарунками 1 квітня - в останній день новоріч-
них свят, тому їх називали першоквітневими дурнями. 

Хоча дехто з дослідників вважає, що цей звичай іс-
нував ще у дохристиянські часи, однак ніяких докумен-
тальних свідчень цьому поки що не знайдено.  

Як би там не було, цей веселий день прижився і іс-
нує й дотепер. Напевно, це пов’язано з тим, що хоч 
один день на рік нам майже офіційно дозволяєть-
ся сказати неправду.  

1 КВІТНЯ: ЦЕ ЦІКАВО ЗНАТИ 



лезахисних смугах, приміських лісах. Цю традицію 
необхідно поновити і в наш час. 

Успіх залучення птахів залежить багато в чо-
му від правильного розвішування пташиних буди-
ночків, які повинні відповідати потребам, обумов-
леним біологічними особливостями птахів. 

Штучні гніздівлі найкраще виготовляти із до-
шок, а не фанери. Фанера та інші тонкі матеріали 
погано зберігають тепло і швидко псуються. Всере-
дині пташина „хатка” має бути не ідеально гладень-
кою, а з нерівностями, за які пташенята могли б 
чіплятися кігтиками, коли вилітатимуть назовні. 
Аби в гніздівлі було сухо, необхідно залишати не-
величкі щілини розміром з сірничок. Якщо вони 
будуть більшими, то виникатимуть протяги, що для 
птахів дуже шкідливо. Фарбувати гніздівлю не обо-
в’язково. Крім виведення пташенят, штучні гніздівлі 
можуть використовуватися птахами протягом року і 
для ночівлі та в якості укриття в негоду.   

Зовнішня висота шпаківні повинна становити 30 
см, щілина (льоток) для птахів – 4,5-5,0 см, відстань 
від дна до щілини – 18 см, діаметр дна – 15 см. 

Дарина Даруга, 10-А кл. 
    

Міжнародний день 
птахів веде свій 
відлік ще з 1906 
року. Саме тоді з 
ініціативи ООН 
було підписано 
Міжнародну конве-
нцію з охорони 
птахів. 
Невід’ємною час-
тиною нашої при-
роди є птахи. Вони 
поширені скрізь, 
де є на землі спри-
ятливі умови для 

їхнього життя. На земній кулі птахів налічується близько 8 
тисяч 700 видів, а в Україні майже 770. Скільки шкідливих 
комах і личинок знищують вони за літо, працюючи не 
покладаючи крил!  

Готуючись до весняного свята, присвяченого перна-
тим друзям, школярі раніше виготовляли шпаківні і сини-
чники, а в день свята розвішували їх у заздалегідь наміче-
них місцях на пришкільних ділянках, в парках і садах, по-

1 квітня день птахів: готуємо шпаківні 
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26 років тому сталася найбільша за всю історію 
атомної енергетики аварія на Чорнобильській АЕС. 
Четвертий енергоблок був повністю зруйнований. 

На момент аварії Чорнобильська АЕС була найпо-
тужнішою в СРСР. На відміну від бомбардувань Хіросі-
ми і Нагасакі, вибух нагадував дуже потужну «брудну 
бомбу» – основним вражаючим чинником стало радіо-
активне забруднення. 

Хмара, яка утворилася від палаючого реактора, роз-
несла різні радіоактивні матеріали, насамперед радіону-
кліди йоду і цезію по більшій частині території Євро-
пи. Найбільші опади фіксувалися на значних територі-
ях у Радянському Союзі, розташованих поблизу реак-
тора, які належать тепер до територій Білорусі, Росій-
ської Федерації та України. 

Чорнобильська аварія стала подією великого суспі-
льно-політичного значення для СРСР, і це наклало 
певний відбиток на хід розслідування її причин. Підхід 
до інтерпретації фактів і обставин аварії мінявся з ча-
сом, і повністю єдиної думки немає й досі. 

Ліквідаторами визнано 600 000 чоловік. 31 людина 
загинула упродовж перших трьох місяців після аварії. 
Променева хвороба вразила 134 особи, хоча у секрет-
них доповідях йдеться щонайменше про 300. Жертва-
ми катастрофи протягом 25 років вважаються, за різни-
ми даними, від 25 до 100 тисяч осіб. 

Радіоактивність, викинута в атмосферу за 10 днів, – 
приблизно 12 ексабеккерелей (більйони більйонів бек-
керелів). Населення Прип'яті (близько 49 тисяч осіб) 
зазнали опромінення у 90 разів більше, ніж при падінні 
бомби на Хіросіму. 

Територія забруднення – понад 200 тисяч кв. км. Це 
дорівнює 240 Києвам, 100 Монако або 10 Ізраїлям. Зо-

на відчуження, з якої виселили всіх жителів, – 30 км 
навколо ЧАЕС. 

Цифри сухі. Вони не здатні відобразити того, що 
Чорнобильська трагедія своїм чорним крилом торкну-
лася тисяч родин по всій Україні. А також того, що 
«відгукується» вона нам досі. 

Історію тих трагічних подій зберігає Національ-
ний музей „Чорнобиль”, який відкрився 26 квітня 1992 
року (детальніше про роботу музею можна дізнатися 
на сайті http://chornobylmuseum.kiev.ua )  

Місія музею - допомогти людству усвідомити мас-
штаби чорнобильської аварії через долі тисяч людей - 
її учасників, свідків і жертв; визнати необхідність при-
мирення між людиною, наукою і технологіями, які 
поставили під конкретну загрозу існування людської 
цивілізації та самої планети Земля; осмислити уроки 
трагедії у всіх сферах життя, не дати світові можливос-
ті забути ці уроки; стати застереженням поколінням 
наступного тисячоліття. 

 
Ліна Костенко 

 Стоять озера в пригорщах долин, 
 Луги цвітуть у придорожній смузі. 
 І царствений цибатий чорногуз 
 Поважно ходить в ранній кукурудзі. 
 Дівча козу на вигоні пасе, 
 Машини мчать, баранки крутять аси. 
 Малина спіє. І на все, на все 
 Лягає пил чорнобильської траси. 
 Жоржини на чорнобильській дорозі 
 Вже другий рік, як струшують біду, 
 Прозорий жах обмацує ворота — 
 Чи можна людям в хату увійти? 
 Роса — як смертний піт на травах, на горіхах. 
 Але найбільше стронцію — у стріхах. 
 Хто це казав, що стріхи — традиційні? 
 У нас і стріхи вже радіаційні. 
 Летючі крони голубих дерев. 
 Із року в рік дожити до неділі. 
 Ріка. Палатка. Озеро. Курінь. 
 Аборигени острова Надії. 
 Босоніж дітки бігають малі. 
 Пройшла гроза і не була озонною. 
 А де тепер не зона на землі? 
 І де межа між зоною й не зоною?  
 
 
 
 
 
 

Наталія Бовкун, 10-Б кл. 

ЧОРНОБИЛЬ: 26 РОКІВ ПІСЛЯ АВАРІЇ 
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21 березня 2012 року відбувся Форум юних журналі-
стів у Київському палаці дітей та юнацтва. Звичайно ж, 
його відвідали і представники нашої гімназії. На почат-
ку зустрічі всі учасники пройшли реєстрацію, після 
чого ми зібралися в актовій залі. Провідною темою 
зустрічі стало "Питання культури та мови у мас-медіа". 
Ведучими заходу були методист інформаційного агент-
ства «Юнпрес» та молодий журналіст Олег Будачов. 

Одночасно із цією подією проходив "Фото-
фрістайл" – конкурс фотографій,  які будуть зроблені 
під час зустрічі. Однак, як це завжди буває, не обійшло-
ся без сюрпризів. При показі презентацій зі звітом жур-
налістської діяльності різних районів сталася невелика 
технічна проблема, яка навіть трішки розвеселила зал. 
Проте, це не стало нам на заваді, звіти ми все ж пере-
глянули. З них ми отримали корисну та змістовну ін-
формацію про успіхи наших колег.  

Наступною подією стало оголошення результатів 
«Прес-бою», де газета прес-центру нашої гімназії посіла 
друге місце! Окрім нас, переможцями стали газета 
«Святошки» Святошинського району (перше місце), та 
газети Подільського та Дарницького районів (третє 
місце). Всі переможці були нагороджені грамотами.  

Після вручення нагород проводилися майстер-класи 
для молодих журналістів. Шкода, що всі три заходи 
відбувалися одночасно, тому вдалося потрапити тільки 
на один з них. На ньому студентка Аліна з КПІ розпо-
відала про те, у чому полягає відмінність між роботою 
коректора та редактора, про правильне написання сло-
восполучень в українській мові та про найпоширеніші 
помилки. Наприклад, уже сталий вираз «вірна відпо-
відь» є неправильним, замість нього потрібно вживати 
словосполучення «правильна відповідь». 

Загалом, розповідь студентки була цікавою та кори-
сною, однак вигуки команди журналістів Голосіївсько-
го району, що лунали з коридору, трохи заважали 
справі.  

Журналіст – людина-універсал 
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Також, в цей день проводився «Журналістський ма-
рафон» – змагання між районами Києва, в якому наш 
Голосіївський район завоював третє призове місце. До 

речі, саме фотографії команди Голосієва, зроблені Іри-
ною Мухопад, у «Фото-фрістайлі» були визнані найкра-
щими. 

Цього ж дня усі присутні отримали запрошення на 
Міжнародний фестиваль-конкурс дитячо-юнацької 
журналістики «Прес-весна на Дніпрових схилах», який 
має відбутися 20 – 22 квітня цього року. 

Всі події відбулися на найвищому рівні, учасники 
були задоволені, дізналися багато нового, весело та з 
користю провели час. Чекаємо на нові зустрічі в 
КПДЮ! 

 
  Тамара Козак, 9-В кл. 
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Нещодавно 10-А клас разом з класним керів-
ником відвідали виставку вишивки «Відтворені 
шедеври».  
За ескізами Казимира Малевича, Володимира 
Кричевського та Олександри Екстер на ткани-
ні, виробленій за стародавніми традиціями, та 
за допомогою старовинної заполочі (хто не 
знає: так називають кольорові бавовняні нитки 
для вишивання) відтворено справжніми майст-
ри н я м и -в иш и вал ь н иц я м и у н і к ал ь н і 
«малюнки», що були виявом творчої душі та 
фантазії українців – наших пращурів, які жили 
декілька століть тому. 
Захват і щире почуття гордості за таланти да-
леких предків, що вигадували і «витворювали» 
шедеври, переповнювали душу. Здається, ніби 
ми доторкнулися до історії та справжнього 
мистецтва. Переконалися! Воно (мистецтво) 
таки справжнє! 
  

Л.С. Макаренко, вчитель української мови та літератури 

Мистецтво справжнє! 

9 квітня в гімназії №179 відбулося засідання кру-
глого столу "Вплив засобів масової інформації на ді-
тей та підлітків". З програмою заходу учасників озна-
йомила Колеснікова Світлана Миколаївна - начальник 
відділу загальної середньої освіти та виховної роботи 
управління освіти Голосіївської районної в місті Києві 
державної адміністрації. 

 Питання, розглянуті на засіданні круглого сто-
лу, стосувалися, зокрема,  стану дотримання чинного 
законодавства в інформаційному просторі (Климович 
Віктор Степанович - головний спеціаліст управляння 
експертних досліджень та аналізу; Коломієць Сергій 
Дмитрович - заступник директора з виховної роботи 
СЗШ №286). Також учасники круглого столу розгля-

дали соціально-психологічні аспекти впливу ЗМІ на 
підростаюче покоління та способи протидії (Сєдова 
Ольга Анатоліївна - практичний психолог СШ №269).  

Арам Саргасян (програма "Онляндія - безпека 
дітей в Інтернеті") і Лазарук Наталія Миколаївна (член 
громадської організації "Батьки і діти") ознайомили 
учасників круглого столу з ризиками для дітей в Інтер-
неті та підказали можливі шляхи їх уникнення.  

 

Кравчук Алла Вікторівна (заступник директора з вихов-
ної роботи, гімназія №179) ознайомила учасників з ре-
зультатами статистичного дослідження, присвяченого 
темі круглого столу, а також продемонструвала актуаль-
ний фільм.   

  

Круглий стіл 



 

 

SCHOOLTIME - газета гімназії №179 м. Києва. 
Заснована в лютому 2011 року. Виходить щомісяця. 
Над номером працювали: Наталія Бовкун, Дарина 
Даруга, Тамара Козак.  
Координатори:  А.В. Кравчук, Т.Б. Ткаченко.   

МОДНА   СТОРІНКА 

Адреса: 03127, м.Київ, пр. 40-річчя Жовтня, 120B 
Тел.:  (044) 258 4242 , e-mail: gymn179@hotmail.com 
Більше інформації ви можете отримати на сайті гімназії 

 www.kyiv179.at.ua 

Кубик Рубіка - це модно 
   Кубик Рубика... Іграш-
ка, яка знайома кожному 
з дитинства. Навряд 
знайдеться дитина, якій 
не пропонували його 
зібрати за певну винаго-
роду. Ми переклеювали 
кольорові наклейки, роз-
бирали його і знову скла-
дали. Але скласти його 
по-справжньому, з нуля, 
не могли. Та це було 
колись, але не зараз. 
 
 Сьогодні ця головолом-
ка є чи не в кожного учня 
нашої гімназії, і, до речі, 
не тільки нашої. У їдаль-

ні, в коридорах та на уроках – кубик знаменитого інженера 
можна побачити скрізь. Якщо колись уміння його складати 
за три хвилини вважалося талантом, то тепер це звичайна 
справа. Більше того, три хвилини – це навіть повільно. 
Однак, навіть ті, хто вміють його збирати, не знають історії 
кубика. А дарма, бо вона досить цікава. 

  Справа в тому, що викладаючи угорським студентам 
промисловий дизайн та архітектуру, Ерно ніяк не міг їм 
розтлумачити математичну теорію груп. Вона їх просто не 
цікавила. Тоді професор вирішив цю проблему за допомо-
гою трьохвимірного моделювання – ідеального засобу для 
розвитку просторової уяви. Займаючись цими групами, він 
створив 27 дерев’яних кубиків та розфарбував кожний в 
шість кольорів. Та виявилося, що досить важко скласти з 
них один куб так, щоб кожна грань мала свій колір. Цю 
задачу Рубик вирішував цілий місяць. Але найскладнішим 
виявилося вигадати механізм, який би дозволив, щоб різно-
кольорові кубики вільно оберталися, не порушуючи при 
цьому єдності конструкції. 

 Та яким чином кубик потрапив до нашої гімназії? Як 
ця непроста “іграшка” змогла нас всіх уразити за такий 
короткий проміжок часу, наче вірус? Все досить просто. 
Одна людина принесла в гімназію кубик та навчила склада-
ти двох. Двоє – чотирьох. Чотири – вісім. Зростання в 
геометричній прогресії. Існує навіть латинська приказка: 
“Mala herba cito crescit”, що дослівно перекладається як 
“погана трава швидко проростає” або “поганий приклад 
заразний”. Та чи дійсно це погано – складати кубик? Адже 
це, безумовно, краще, ніж мати погані звички, що шкодять 
здоров’ю. Окрім того, кубик заспокоює нерви, допомагає 
розвивати роботу рук, а руки у свою чергу сприяють роботі 

мозку. Тож, чи варто заважати справі? 
  “Епідемія” вразила нас за рік, навіть менше. Молодша, 

середня та старша школа – всі піддалися цьому впливу з раді-
стю. Та чи довго це протримається? До кінця цього року, чи, 
можливо, довше? Як скоро прийде нова розвага, що витіс-
нить теперішню?  Відповідь на ці запитання ми отримаємо з 
часом. А поки що, спостерігаючи за Ярославом та В’ячесла-
вом з 11Б, ми намагаємося на них рівнятися. Чому? Адже 
Ярослав складає кубик за 30 секунд! Дорослі зітхають, дивля-
чись на це. Та чи варто? Можливо, через декілька років він 
навіть поб’є світовий рекорд, і ми з гордістю зможемо сказа-
ти, що знали його, спостерігали за його успіхами. І він не 
витрачає часу дарма, бо поки що жодна людина з 179 гімна-
зії на може скласти кубик Рубика однією рукою. Тому, беріть 
кубик та вмикайте секундомір! 

 
Пропонуємо вашій увазі інтерв’ю з учнем 11 класу, 

який захоплюється цією чудовою головоломкою.  
- Ярослав, як давно ти займаєшся збиранням 

кубика Рубика? 
Вже приблизно 4 місяці. 
 - А як ти зацікавився кубиком? З чого все по-

чалося? 
Ой, там така історія! Мій друг Стас вдома випадково 

знайшов кубик Рубіка, і, звісно ж, приніс його до класу. 
Потім цього кубика я з іншим другом, Ромою, відібра-
ли у Стаса :-)  Подивився я на кубик, і він мене заціка-
вив. Спочатку друзі вчили мене його збирати, але нічо-
го не зрозумівши, я подався до Інтернету, де знайшов 
формули Джесіки Фрідріх, які в подальшому дуже мені 
знадобилися.  

- Чи складно збирати кубика? 
Спочатку, коли нічого не розумів, було непросто. 

Коли вивчив формули, все стало набагато простіше. 
Всього їх не так вже й багато, тому запам’ятати їх було 
не складно. 

- Який твій найкращий час збору кубика? 
Тиждень назад я збирав кубика за 45 секунд, зараз – 

за 39 секунд. 
- Чому ти зайнявся збиранням кубика? 
Мені просто цікаво. А ще це хороший тренінг для 

мозку. 
 

Тамара Козак, 9-В кл. ; Дарина Даруга, 10-А кл. 


