
 

 

 
МАЙБУТНЄ ЗА НАМИ 

 Осінь, золота осінь, різнобарвна осінь… Цей 
список можна довго продовжувати, адже осінь, як стве-
рджують учені, це пора творчості, її розквітання та про-
цвітання, різнокольорових емоцій та помаранчевого 
настрою.  

Як я вже казала,  осінь - це доба творчості, тому 
цей випуск надзвичайно цікавий, адже наш компетент-
ний прес-центр підготував для тебе, любий читачу, ма-
су цікавих та дотепних новин, цікавинок, репортажів 
про події. До твоєї уваги у цьому номері: участь нашого 
прес-центру в міському конкурсі «Прес-толока 2011», 
інтерв’ю з Дмитром Комаровим, математичний калей-
доскоп та багато іншого. 

Гадаю, тебе зацікавили описані вище події, тому 
бажаю тобі гарно провести час з нашою газетою. 

 
Наталія Бовкун, 10-Б 
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Інтерв'ю з  
Дмитром Комаровим 

День народження митця 

Прес-толока 

Blizzard  

У цьому випуску 

Календар свят 

• 6 листопада День 

працівника соціальної сфери 

• 8 листопада Міжнародний 

день КВК 

• 9 листопада День 

української писемності та 

мови 

• 15 листопада Всесвітній 

день географічних 

інформаційних систем 

• 16 листопада День 

толерантності 

• 17 листопада Міжнародний 

день філософії, 

Міжнародний день студента 

• 21 листопада День толеран-

тності 

Спортивні змагання 

23 листопада відбувся  кон-
курс агітбригад “Молодь 
Голосієва за здоровий спо-
сіб життя”.  

Брала участь в цьому кон-
курсі й наша збірна коман-
да 7-А та третіх класів. 

Серед 28 шкіл та ліцеїв на-
ші учасники виглядали яс-
краво та гідно відстоювали 

честь гімназії. 

Команда з гумором розповідала про шкідливі звички та до-
несла до публіки важливість боротьби з ними. На перший погляд 
здається, що агітація за здоровий спосіб життя — це лише статис-
тичні факти про хвороби та проблеми зі здоров’ям населення. 
Але наші учні довели, що ця тема може бути навіть веселою.  

Мені надзвичайно сподобалось спостерігати за цим дійст-
вом. В нашій гімназії цю виставу можна було побачити 29 грудня.  

Анастасія Сербіна, 10-А 

       Конкурс агітбригад 
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Листопад був дуже насиченим місяцем для 
учнів нашої гімназії. Різноманітні вистави та кон-
курси проходили на нашій сцені. Так, наприклад, 
24-го листопада відбувся конкурс між командами 
старшокласників «Ерудит-шоу». Координатором 
конкурсу була наша улюблена вчителька фізики 
Ткаченко Наталія Григорівна. 

 Участь брали команди 10-А, 10-Б, 11-А та 
11-Б класів. Ведучі повідали нам про значення 
слова «ерудит» та багато інших цікавих фактів, по-
в’язаних з шоу. Також неочікуваний сюрприз че-
кав кожну з команд. Зі шкільної адміністрації мето-
дом жеребкування було обрано по одній особі, яка 
стала своєрідним капітаном команди. 

 Капітаном команди 10-А класу стала Крав-
чук Алла Вікторівна, 10-Б класу - Винокурова Лю-
дмила Миколаївна, 11-Б  - Ільчик Наталія Іванівна, 
а капітаном 11-А класу – наша улюблена директор 
Ляшенко Тетяна Сергіївна. 

 Першим завданням було поєднати ім’я відо-
мого фізика з його портретом. Найкраще з цим 
завданням впоралася команда 10-Б класу. 

Надзвичайно цікавими були кожне з завдань.  
Але просто викрикнути відповідь не можна було, 
відповідь приймалася лише тоді, коли всі учасни-
ки команди брались за руки та піднімали їх дого-
ри. 

Поки учасники думали над одним із запи-
тань, був проведений невеличкий конкурс для гля-
дачів, які спостерігали за грою з залу. 

«Ерудит-шоу» 

 Було винесено рожеву коробочку, в якій 
знаходився предмет, «який був винайдений у XIX 
столітті і став популярним у наші дні, який має 
кожна людина, але згодом цей предмет може 
втратити свою популярність». В коробочці зна-
ходилася кулькова ручка. Зал швидко зорієнтува-
вся, тому відповідь була дана швидко.  

Вже на початку шоу боротьба за перше міс-
це розгорнулася між командами 10-Б та 11-Б кла-
су. Перемогу у інтелект-боротьбі отримала ко-
манда 11-Б класу. 

 Учнів з перемогою привітали оплесками 
глядачі та Наталія Григорівна, яка нагородила 
символічними медалями кожного з гравців ко-
манди. 

 Незабаром кожен зможе побачити це шоу 
на одному з українських телеканалів.   

 

Даруга Дарина, 10-А        

ШКІЛЬНИЙ  ЕК СКЛЮЗИВ 



 

 

Не закінчу-
ються цікаві 
конкурси на-
шої гімназії 
на «Ерудит-
шоу». 28-го 
л и с т о п а д а 
пройшов кон-
курс з інфор-

матики під назвою «Показуха». Участь брали команди 
старшокласників 10-А класу — «Флешки», 10-Б —  «Діти 
XXI століття». 

 В першому конкурсі капітани показували своїм коман-
дам слова на комп’ютерну тематику, які завчасно підготу-
вали для них наші організатори конкурсу Ткаченко Тетя-
на Борисівна та Драгунова Ганна Володимирівна.  

15 листопада 2011 р. в Київському місько-

му Будинку природи пройшла церемонія наго-

родження переможців конкурсу «Мій домашній 

улюбленець», організованого КП «Центр іден-

тифікації тварин» спільно з КП «Київський місь-

кий будинок природи» під егідою Головного 

управління екології та охорони природних ре-

сурсів. Конкурс проводиться вже п’ятий рік по-

спіль і присвячений відзначенню Міжнародного 

дня захисту тварин 4 жовтня..  На розгляд Кон-

курсної комісії було подано 408 робіт у чоти-

рьох номінаціях.  Учні нашої гімназії теж взяли 

активну участь в конкурсі.  

 Показуха 
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Наші досягнення 

ШКІЛЬНИЙ  ЕК СКЛЮЗИВ 

     15 листопада в гімназії відбулися змагання з легко-

атлетичних естафет, присвячених річниці визволення 

Києва від німецько-фашистських загарбників.  

Участь в змаганнях взяли учні гімназії № 

179, ліцею "Гранд" та ДЮСШ.   

Перше місце вибороли вихованці ДЮСШ, 

друге місце - учні гімназії № 179, третє місце - 

учні ліцею "Гранд".  

Вітаємо учасників та переможців!    

Дякуємо організаторам директору ДЮСШ 

Рєзанову Є.А. та вчителю фізкультури гімназії 

Гринь О.А. за цікаве спортивне свято.  

 

Марія Свиридова, 10-А  

Спортивні змагання 

Серед завдань найцікавішими були скласти 
кросворд, зобразити назву пісні, не викорис-
товуючи слів та чисел. Серед завдань був 
своєрідний конкурс «бліц»:  один з учасників 
показує жестами 10 слів, пов’язаних з інфор-
матикою.  

Перемогу в конкурсі здобула команда 10-А 
класу “Флешки”. 

Вітаємо команду переможницю та радимо не 
засмучуватися команді, яка, нажаль, цього ра-
зу виявилася другою. 

Дарина Даруга, 10-А 

У номінації 

"Фотогазета" II 

місце виборов 

учень 11-Б класу  

Грищенко Євге-

ній, а в номінації 

"Малюнок" - уче-

ниця 3-В кл. Мар-

чук Дарина (ІІ 

місце).   

Вітаємо наших переможців!   

Діана Осауленко, 10-А 



 

 

Достоєвський справив значний вплив на розвиток 
літературного і культурного процесу не тільки в Росії. 
Прикметно, що і в наш час (поч. ХХІ ст.) Достоєвсь-
кий лишається найбільш читаним російськомовним 
автором не лише на Заході, а і в цілому світі. Твори 
письменника традиційно включаються до учбових 
програм, причому не тільки вузівських і філологічних, 
у багатьох країнах світу. 

Загалом у світі функціонують сім музеїв Ф. М. Досто-
євського — по одному в Білорусі і Казахстані, решта 
— в Росії. Наприкінці квітня 2009 року відкрився пер-
ший в Україні музей письменника у Війтівцях на Він-
ниччині (поки що діє на громадських засадах). Експо-
зиції музею в першу чергу висвітлюють маловідоме 
українське коріння Ф. М. Достоєвського. 

Дарина Даруга, 10-А 

 

День народження митця  
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Під час «Прес-толоки 2011» всі бажаючі мали змо-
гу відвідати майстер-класи. Я вирішила піти на 
майстер-клас до Дмитра Комарова (ведучий про-
грами «Світ навиворіт»). Під час майстер-класу 
Дмитро розповідав цікаві моменти зі своїх подо-
рожей, а ми мали змогу поставити цікаві запитан-
ня, на які Дмитро люб’язно давав відповідь. Після 
закінчення майстер-класу я мала унікальну можли-
вість взяти автограф, сфотографуватись і НАЙ-
ГОЛОВНІШЕ -  взяти у Дмитра інтерв’ю!!! 

Дмитро, як давно Ви займаєтесь журналісти-
кою і ким мріяли бути у дитинстві? 

— Змалку я обожнював фотографувати, я відвіду-
вав фотогурток і гадав, що у майбутньому буду 
саме фотографом. Проте, коли мені було 12 ро-
ків, я загорівся метою, щоб про наш фотогурток 
дізналося якомога більше дітей, і вирішив написа-
ти статтю та віднести її до редакції. Через 5 днів 
моя стаття майоріла на шпальтах газети. Ось так 
розпочалася моя журналістська кар’єра. 

Де Ви здобували освіту? 

— Більшість моїх колег не мають філологічної чи 
журналістської освіти, і я не виняток. Вищу освіту 
я отримав у Національному транспортному уні-
верситеті, нещодавно закінчив заочно інститут 
Культури і мистецтв як піар-агент. Я гадаю, що не 
важливо, яку ти маєш освіту, головне - любити та 
отримувати задоволення від своєї професії! 

Зі скількох осіб складається Ваша команда під 
час подорожей? 

— Я вас здивую, проте наша команда складається 

         Інтерв’ю з Дмитром Комаровим 

лише з мене те режисера, ось і все.  

Ви надзвичайно багато часу подорожуєте 
під час зйомок, а скільки іноземних мов ви 
знаєте? 

— Відразу скажу, я не поліглот. Я досконало во-
лодію трьома мовами: українською, російською, 
англійською. Стосовно екзотичних мов в краї-
нах, де я був, я знаю 6-11 слів, найпростіших і 
найнеобхідніших, а найчастіше я користуюсь 
англійською. 

Чому програма виходить в ефір російською, 
а не українською мовою? 

— Не подумайте, я зовсім не проти вести ефіри 
українською, але річ у тому, що наша програма 
транслюється в інші країни, тому говоримо саме 
російською. 

Наталія Бовкун, 10-Б 

Це ц ікаво 

Чимало людей наро-
дилися в свій час в 
листопаді. 2 листопа-
да 1755 року народи-
лася французька ко-
ролева Марія Антуа-
нета, 8 листопада 
1935 року народився 
французький актор 
театру та кіно, режи-
сер, продюсер та 
сценарист Ален Де-
лон, 11 листопада 

1821 року народився Федір Достоєвський — великий ро-
сійський письменник. В цій статті я розповім трохи дета-
льніше саме про Достоєвського. 



 

 

Blizzard 

Прес-толока 

майстер-класи та 
станційна гра 
«Журналістський 
марафон», а майс-
тер-класи прово-
дили Д. Комаров 
(програма «Світ 
навиворіт»), фо-
тограф Сергій 
Щелкунов, про-
фесор університету ім. Т.Шевченка. Д. Холод. 

  Завершився захід підведенням підсумків та оголошен-
ням переможців Прес-толоки 2011!  

Результати: перше місце - Святошинський район, друге - 
Дарницький, третє – Шевченківський. Кожен, хто став 
учасником заходу, мав змогу поліпшити свої знання у 
сфері журналістики, відвідати мастер-класи та поспілку-
ватись з відомими журналістами, знайти нових друзів та 
отримати натхнення для майбутньої роботи. 

Бовкун Наталія, 10-Б 

2 листопада в КПДЮ (Київський палац 
дитячої та юнацької творчості) відбулася 
Прес-толока шкільних ЗМІ міста Києва. 
Основною метою заходу було: презента-
ція районних прес-центрів, звітність, їх 
робота та презентація оновленого складу 
МІА (Міська інформаційна агенція м. Киє-
ва). До речі, від Голосіївського р-ну пред-
ставником МІА та головою Голосіївського 
прес-центру є Бовкун Наталія, учениця 
нашої гімназії!  

 Захід розпочався реєстрацєю газет, після 
чого всі бажаючі мали змогу взяти участь 
у Журналістській вікторині, дізнатись про 
своє майбутнє за допомогою скриньки 
«Мудрих порад» та сфотографуватись зі 
своїм прес-центром. Потім - основна час-
тина, в якій і відбувалася презентація прес-
центрів, складу МІА,  подальше дійство 
тощо.  Після основної частини відбулися 

ву та мільйони доларів роз-
робникам - Warcraft: Orcs & 
Humans. 

  Наступні декілька років 
Blizzard змінював своїх влас-
ників, доки не опинився у 
власності французької ком-

панії Vivend. 

  Згодом Blizzard презентує нові хіти Diablo 
(розроблено підрозділом  Blizzard North) і 
StarCraft: Ghost та новий онлайн-сервис Battle.net. 

  У 2007 році Blizzard Entertainment об‘єднується із 
Activision(Quake, Civilization, Call of Duty, Blur то-
що). 

  Протягом 20 років Blizzard зазнавав і злетів, і па-
дінь, радував нас легендами та «провалами», але, 
незважаючи на це, Blizzard залишився одним із 
найкращих розробників ігор.  

Що ж, бажаємо їм успіхів та нових хітових ігор. 

Халаїм Юлія, 10-А 
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  Blizzard – одна з найрезультати-
вніших компанії ігрової індустрії. 
Ось уже протягом 20 років розро-
бники цієї компанії дарують сві-
тові нові і нові хітові ігри. Гадаю,  
кожен геймер знає про такі леген-
дарні хіти, як Starcraft чи Diablo 
та пам`ятає місяці, які проводив 
невідривно біля комп’ютера для 
чергового захоплення  =). 

  Створенню Blizzard Entertainment ми завдячує-
мо Майклу Морхейму, Алану Адхему і Франку 
Пірсу котрі в лютому 1991 року створили Silicon 
& Synapse (перша назва компанії). 

Спочатку фірма лише імпортувала ігри, серед 
яких: Battle Chess II: Chinese Chess,  Rock N' Roll 
Racing іншим розробникам .1994-го року Silicon 
& Synapse була переіменована та отримала всім 
нам відому назву Blizzard Entertainment. Цього ж 
року Blizzard придбав «Davidson & Associates», 
що дозволило збільшити вплив компанії у ігро-
вій індустрії. 

 Згодом вийшла перша частина  найвідомішої на 
даний час гри Blizzard - гри, котра має десятки 
продовжень та доповнень, гри, що принесла сла-



 

 

-  Що трапилось, чому ти 
запізнився? 
-  На мене напали озброєні 
розбійники. 
-  І що ж вони в тебе забрали? 
-  Домашнє завдання. 
 
 
Дмитрик приходить зі школи. 
- Показуй щоденник! 
- А я його дав Петрику батьків 
полякати! 

Модна сторінка. Стильні принцеси: беремо з них приклад 

Сучасні прин-
цеси відрізня-
ються від каз-
кових: вони не 
живуть у прос-
торих замках, 
їх не охороня-
ють дракони, 

і, на жаль, не всім з них вдається жити довго і ща-
сливо. Дійсно, казковими залишаються тільки їх 
вбрання. Візьми у титулованих осіб пару уроків 
хорошого смаку і спробуй одягтися як принцеса - 
нехай це буде першим кроком перетворення тво-
го життя у казку. 

 Будемо реалістами: сучасні принцеси не наро-
джуються з ідеальною шкірою, шикарними во-
лоссям і вічною молодістю на додачу. Але поди-
вися, як доглянуто вони виглядають . Зверни ува-
гу, що для волосся принцеси вибирають тільки 
натуральні кольори і природні укладки. Світле 
волосся шведської принцеси Мадлен спадає на 
плечі трохи кучерявими локонами. Укладати во-
лосся хвилями також воліють титуловані особи 
Норвегії, Монако та Бельгії. Принцесам не дозво-
лено кидатися в крайнощі, тому відмовся від не-
дбалого хвостика і рваною чубчика, але й не ква-
пся споруджувати на голові башту з волосся. 
Щоб волосся не заважало, заколи його назад, як 
Кейт, дружина принца Вільяма, або збери в глад-
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кий пучок, як принцеса Швеції Вікторія. 

 Не варто говорити про те, що при королівському 
дворі екстремальні міні-спідниці не носять, - це ак-
сіома. А ось відкриті плечі або елегантне декольте 
цілком дозволені за умови, що сукня повністю за-
криває ноги. На урочисті прийоми так одягаються 
принцеса Швеції Мадлен і бельгійська принцеса 
Матильда . 

Зауваж, що принцеси не носять футуристичні на-
ряди з подіумів і туфлі на високих платформах в 
стилі Леді Гаги, хоча цілком можуть дозволити це 
собі у фінансовому плані. Класичні речі простого 
крою залишаються найкращим вибором для кра-
сунь королівського двору. Експериментують вони з 
аксесуарами, зокрема, люблять незвичайні капелю-
шки. Принцесам ні до 
чого хвалитися багатст-
вом: дорогі прикраси во-
ни одягають тільки на 
урочисті прийоми, а у 
звичайні дні - акуратні 
сережки або брошки. І ти 
не забувай про оздоблен-
ня аристократів та швид-
ше шукай старовинну 
брошку у бабусиній 
скрині. 

 

Анастасія Сербіна, 10-А 

Усміхніться 


