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ЧЕРВЕНЬ, 2018 РОКУ 

ЗДРАСТУЙ, ЛІТО ВЕСЕЛКОВЕ  

Ось і прийшло довгождане літо. А з ним – і веселі змістовні канікули. 

Закінчилися уроки, позаду залишилися дзвінки, перерви, а попереду – 

щось цікаве, загадкове та незвідане. 

Учні чекають літа, як свята. Для вихованців комунального закладу 

«Володарська загальноосвітня санаторна школа-інтернат І-ІІІ ступе-

нів» кожен день цієї пори буде відкриватися, як нова сторінка цікавої, 

яскравої і барвистої книги. Це книга, в якій будуть і походи, і пригоди, і 

відпочинок за кордоном, і цікаві спортивні ігри у стінах рідного закла-

ду, і забави вдома.   

Це час, коли діти мають можливість знайти нових друзів, проявити 

несподівані здібності і таланти, одержати нові знання, набути життєво-

го досвіду, набратися сил та зміцнитися. 

Тож  щасливої дороги, дорогі учні, в чарівний світ розваг, веселощів і 

мандрівок! Гарних та безпечних канікул! 

ПІДСУМКИ 2017-2018 навчального року 

 Промайнув ще один навчальний рік, сповнений хвилюваннями, кло-

піткою працею, радістю, інтелектуально-творчими досягненнями.  І ми тра-

диційно підводимо підсумки набутих знань.   

 У 2017-2018 році у школі навчалось 422 учні. На відмінно школу  за-
кінчили 58 учнів, на достатній  рівень—152 учні. Учні школи завоювали 35 
призових місць на  ІІ (районному) етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад. 
Мають здобутки наші учні і на ІІІ етапі. Глущенко Оксана - 8-А клас стала 
призером (II місце) III (обласного) етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади 
з історії, учитель Тимошенко Т.О., Войцешук Маргарита учениця 10-А кла-
су—призер (II місце) III (обласного) етапу XVII Всеукраїнського  конкурсу уч-
нівської творчості «Об’єднаймося ж, брати мої!»,  Дяченко Марія посіла ІІІ 
місце у секції "Українська мова" на III етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту 
науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України.  
 Школярі також брали активну участь у творчих конкурсах та спортив-

них змаганнях. Ось лише останні здобутки:  

 Команда школи «Козацькі звитяги» цьогоріч вдруге стала переможцем І 
(районного етапу) Всеукраїнської дитячо-юнацької 
військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»).  

 Орельський Владислав –   І місце у відкритому 
Кубку України з Сокарате-WSO. 

 Команда юнаків—І місце у першості Сквирсь-
кого району з баскетболу серед навчальних закла-
дів.  

  Заєць Софія, Онищук Олександр І місця у 
першості району з шахів серед учнівської молоді.  
 

(на фото Дяченко Марія, Глущенко Оксана, 

Орельський Владислав) 
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 2017-2018 навчальний рік випус-

кає в життя 21 непересічну особистість: 8 

статних юнаків і 13 чарівних леді!!! Знайо-

мтеся!!!  

 

 

 

 

Ініціативні, креативні, інтелігентні, непо-

вторні, відкриті, обдаровані випускники.  

Перші вчителі: Коновальчук Анжела Па-

влівна, Іноземцева Світлана Василівна. 

Класний керівник Цимбалюк Леонід Вік-

торович.  

 

Проводжаючи у нове, незвідане життя, 

ми бажаємо, щоб знання, отримані в шко-

лі, неодмінно стали запорукою вагомих 

здобутків, допомогли вам досягти омрія-

них вершин у вашій майбутній діяльнос-

ті. Божого Вам благословення, щедрої 

долі, вірних друзів, наснаги, оптимізму 

та невичерпної енергії!  У добру путь! Ві-

рте в себе! Прагніть стати кращими! Бу-

дьте успішними!  Щасти Вам! 

Педагогічний колектив ЗОШ №3 

 

 

 

 

11 клас 



- Ви пішли б у школу 

ще раз? 

-Ні, не пішли б, бо 11 

років уже достатньо. 

Хочеться змінювати 

щось у житті. 

- Який предмет вва-

жаєте найскладні-

шим, чому? 

 Віта вважає найскла-

днішим предметом 

математику, а для Дарини важкою є фізика.  

-На нашу думку, для кожної дитини по – різному, 

дивлячись якими знаннями вона володіє краще. 

- Чи потрібно щось змінити в школі? 

- Ми б змінили форму навчання, кількість предме-

тів. Хотілося б, щоб у старших класах діти вивчали 

тільки ті предмети, які їм потрібні для вступу, адже 

дуже важко вчити все разом і запам'ятовувати ве-

лику кількість інформації. Також  держава має 

вкладати більше коштів у  навчальні заклади, щоб 

школи були 

більш обладнан-

ні і пристосовані 

для сучасного 

навчання. 

- Ваші побажан-

ня школі, уч-

ням. 

 - Ми бажаємо 

школі, щоб вона 

стала справж-

ньою теплою, 

дружньою сім'єю, щоб дітям було цікаво навчати-

ся, щоб не виникало непорозумінь та конфліктів. 

Школа має стати другим домом, осередком вихо-

вання та становлення особистості. А учням - на-

снаги та терпіння, будьте незвичайними та неорди-

нарними у своїх діях, робіть щось для того, щоб 

наша школа була однією з найкращих шкіл. 

На запитання відповідали Віта Ярошенко та  

Дарина Гасюк. 

 

Шкільні роки минають швидко… 

 Ще змалечку діти дуже мріють навчатися в  школі. Кожен бажає 

одягнути новеньку шкільну форму, портфелика на плечі та рушити у 

світ знань. З часом вони  знаходять нових друзів, пізнають світ на уро-

ках фізики, хімії, біології. Зміцнюють своє тіло і дух  на уроках фізично-

го виховання. Пізнаємо минуле завдяки вчителям історії. Завдяки ма-

тематиці  розвиваємо логічне мислення. Навчання триває 11 років, 

проте цей час минає дуже швидко. Скільки гарних вражень, емоцій, 

незабутніх моментів було протягом цих років. Завдяки вчителям і од-

нокласникам наше життя було яскравим та пізнавальним. Ми дуже 

вдячні їм за це. Згадую незабутні поїздки від школи до Києва та Львову. Під час таких поїздок діти ще 

більше зближуються з учителями, знаходять нових друзів та гарно проводять час і трошки відпочива-

ють від шкільних буднів. Окремо хочу сказати про наш шкільні заходи – це було просто дивовижно, ве-

село,  тут збиралося багато глядачів. Сподіваюся, що ця традиція буде продовжуватись і після того, як 

я закінчу школу.  Шануйте шкільне життя, адже ця мить неповторна.  

Ірина Можарівська 

Слово випускникам 
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ШКОЛА БЕЗПЕКИ 

Зустріч із незабутнім дитинством та юністю через 50 років 

 Зустріч з однокласниками. Вона повертає нас у ті 

незабутні роки юності, спогади, які так бережемо у пам’яті. І 

скільки б років не пройшло, мить зустрічі завжди щемлива і 

хвилююча. А тим паче ще й такий поважний ювілей – 50 

років. На свято Останнього дзвоника зійшлися колишні учні 

10-А та10-Б класу, випускники 1968 року Сквирської серед-

ньої школи №3. Ініціатором зустрічі стала Вєра Карабач. 

Це вона  знайшла і зібрала своїх однокласників. Якраз у ці 

дні, подумати тільки, півстоліття тому, вони закінчили деся-

тий клас  і пішли у світ, широкий, кожен своїм шляхом.  

 Сльози, посмішки, зойки, здивування, обійми, поці-

лунки - усе зливалося у єдиний гамір. Сивина посріблила 

скроні, у словах – виваженість і поміркованість, за плечима 

– великий життєвий досвід, підростають онуки, а у спогадах – дитинство і школа. Сивочолі випускники привіта-

ли випускників 2018 року, сказали напутні слова.  А потім були спогади. Спогади про перше кохання, дружбу, 

симпатії, і взагалі про все незабутнє. Згадували шкільні роки, учителів, класних керівників Рося Бориса Семено-

вича та Кобу Павла Микитовича. Кожен з присутніх розповідав про себе. Але тепер, через стільки років після 

закінчення школи,  говорили не стільки про себе, скільки про своїх дітей та онуків.  

 Була на зустрічі й ота сумна страшна хвилина – хвилина мовчання. Коли на очах бриніли сльози. Згада-

ли своїх вчителів та однокласників, які вже ніколи не приїдуть на таку зустріч, бо їхні душі відлетіли у вічність.  

Домовились незабаром знову зустрітися, бо не всіх змогли зібрати. І на заваді не стануть ні далека відстань, ні 

примхи погоди. Головне - бажання зустрітись із незабутнім дитинством та юністю. 

Тож здоров’я і наснаги вам, випускники 1968 року. 

Ольга Шевчук 

*** 

 І знову здравствуй, рідна школо. 

З тих пір минуло п’ятдесят, 

Як нам дзвонив останній дзвоник, 

Для наших хлопців і дівчат. 

Тепер ми всі вже літні люди 

Онуки й правнуки вже є 

Та рідну школу не забудем, 

Яка всім шлях в життя дає. 

Безмірно вдячні педагогам 

Хай буде вічна пам'ять їм, 

Які нас гріли добрим словом 

І вчили жити прикладом своїм 

До нових зустріч, рідна школо, 

Весела, добра і дзвінка. 

Хай щастя й мир буде навколо 

І Україна процвіта. 

Вишнівська Ніна, випускниця 1968 року 


