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ГІМНАЗІЙНЕ  СЬОГОДЕННЯ 

Сьогодні знання й кваліфікація 
є пріоритетними цінностями в житті 
людини в умовах інформатизації суспі-
льства. Для того, щоб вільно орієнту-
ватися щодо усіх аспектів розвитку 
обраної галузі у світовій практиці, не-
обхідно добре володіти інформацією 
не тільки рідною мовою, але й інозем-
ною. Саме тому ХХІ століття 
ЮНЕСКО визначило століттям поліг-
лотів. 

Новий етап ознаменував появу 
нових і суттєвий розвиток деяких тра-
диційних тенденцій у мовній освіті.  

Перша тенденція – це поси-
лення варіативності навчання інозем-
ним мовам. Це можливість викорис-
тання різноманітних НМК із іноземної 
мови як вітчизняних, так і зарубіж-
них; різноманітних методів і техноло-
гій навчання. Учителі мають можли-
вість обирати засоби й технології 
навчання та контролю. 

Навчання іноземних мов у гім-
назії проводиться на основі педагогіч-
но обґрунтованого вибору учителями 
засобів, форм і методів навчання й пе-
дагогічних технологій. Основними 
формами навчання іноземних мов є 
традиційні, які спрямовані на досяг-
нення високих результатів навчальних 
досягнень учнів у відповідності до ви-
мог програм, та новітні педагогічні 
технології, орієнтовані на засвоєння 
знань на підвищеному рівні, розвиток 
інтелекту учнів, формування мовлен-
нєвої діяльності й логічного мислення.  

Друга тенденція – це розши-
рення полікультурності й мовного 
плюралізму (уведення вивчення в гімна-
зії другої іноземної мови), що сприяє 
розвитку мови, загальної освіченості й 
культури особистості. 

Із погляду на нашу гімназію, 
то  це - навчальний заклад гуманітар-
ного спрямування. 

Гуманітарна спрямованість 
змісту освіти забезпечується за раху-
нок: 

розширення програм традиційних пре-
дметів (української мови та літера-
тури, історії, основ філософії, пра-
ва, географії та ін.); 

поглибленого вивчення англійської 
мови, вивчення французької та 
німецької мов (за вибором), росій-
ської мови (факультативно); 

уведення нових предметів і курсів, які 
сприяють загальнокультурному 
розвитку особистості, упроваджен-
ню різноманітних способів пізнан-
ня дійсності; 

організації гурткової роботи з вивчен-
ня польської мови. 

Третя тенденція – розширен-
ня можливостей індивідуалізації про-
цесу навчання іноземними мовами. Ін-
дивідуалізація передбачає створення 
умов, в  яких кожний учень у повній 
мірі може проявити свої здібності й 
свою індивідуальність. 

Однією із провідних форм ви-
вчення, розкриття, розвитку особисто-
сті кожного учня є система індивідуа-
льних занять із гімназистами за такими 
напрямками: 
підготовка до учнівських олімпіад; 
написання учнями науково-

дослідницьких робіт; 
педагогічне консультування учнів із 

подолання  прогалин у знаннях; 
підготовка учнів до зовнішнього неза-

лежного оцінювання. 
 

ПРОДОВЖЕННЯ НА 6 СТОР. 

№ п/
п 

Прізвище, ім’я випускника  Рік випуску  Назва ВНЗ  Спеціальність  Країна 

1 
  

Качабульська Яна  2008  Коледж готельно-
ресторанного бізнесу 

Управляючий готе-
льно-ресторанного 
бізнесу 

Франція 

2 
  

Краснопольський Олек-
сандр 

2008  Економічний коледж  Міжнародна еконо-
міка 

Англія 

3 
  

Сторожик Ярослав  2008  Економічний коледж  Міжнародна еконо-
міка 

Англія 

4 
  

Солов’єнко Андрій  2009  Європейська вища школа 
економіки 

Економіка та інфор-
маційні технології 

Польща 

5 
  

Подлєсний Богдан  2005        Фінляндія 

6  Посохов Денис  2005        США 
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Четверта тенденція – тран-
сформація технологій оцінювання 
освітніх результатів: рейтингова сис-
тема оцінювання; створення портфо-
ліо учня; мовний портфель учня; 
моніторингові дослідження; ДПА в 9 і 
11 класах;  проведення зовнішнього 
незалежного оцінювання; публічний 
звіт директора гімназії;  атестація на-
вчального закладу; участь у міжнаро-
дних порівняльних дослідженнях. 

 
П’ята тенденція – розши-

рення інтернаціональності навчання. 
Інтернаціоналізація стимулює 

мобільність учнів, дає можливість 
навчатися не тільки в Україні. 

Випускники нашої гімназії 
успішно навчаються за кордоном. 

 
Шоста тенденція – це інте-

грація навчального процесу як сучасна 
освітня технологія і один із актуаль-
них шляхів підвищення якості освіти. 
Профільне навчання передбачає інте-
грацію навчальних  дисциплін, прийо-
мів навчання. 

Сьома тенденція – орієнта-
ція на забезпечення й зміцнення здо-
ров’я учнів, формування навичок здо-
рового способу життя, вибір адеква-
тних віку технологій викладання іно-
земної мови. 

Учителями іноземної мови 
ведеться інтенсивна робота по ство-
ренню здоров’язберігаючої інфра-
структури на уроках і в позаурочний  
час. У цьому контексті реалізуються 
такі заходи: 
використовуються здоров’язберігаючі 

технології навчання; 
дотримується режим рухової активно-

сті, поєднання рухового й статич-
ного навантаження; 

авторитарний стиль спілкування замі-
нюється на стиль співробітницт-
ва, створюються умови для емо-
ційно сприятливої атмосфери 
навчання; 

 
формується в учнів та їхніх батьків 

усвідомлення цінності здоров’я, 
культивування здорового способу 
життя тощо; 

постійно  здійснюється контроль за 
санітарно-гігієнічним режимом; 

створені та вдосконалюються необ-
хідні умови з охорони праці та 
безпеки життєдіяльності учнів; 

використовується лист здоров’я, пас-
порт класу на уроках; 

обираються методи, які сприяють 
активізації і творчості учнів 
(наприклад: вільна бесіда, вибір 
дії й способу дійства, взаємодія, 
свобода творчості, навчання дією, 
обговорення в групах, рольова 
гра, дискусія, семінар, учень у 
ролі вчителя, дослідника і т.д.); 

проводиться постійна зміна навчаль-
ної діяльності (наприклад: пись-
мо, аудіювання, читання, розпові-
ді, складання діалогів, перегляд 
наочних матеріалів, робота з ком-
п’ютером, відповіді на запитання, 
малювання, робота з інтерактив-
ною дошкою тощо). 

 
Восьма тенденція – викорис-

тання інформаційно-комунікаційних 
технологій на уроках іноземної мови. 

Яскравим підтвердженням 
цього факту є підготовлені чудові 
творчі роботи учнів під керівництвом 
вчителів  

Дев’ята тенденція – зрос-
тання потреби педагогів у вивченні, 
узагальненні й упровадженні іннова-
ційного досвіду, залучення  вчителів 
до експериментальної інноваційної 
діяльності. 

На сучасному етапі розвитку 
педагогічної науки навчально-

виховний процес  учителями інозем-
ної мови будується на науково-
концептуальній основі таких освітніх 
технологій: 
класичної традиційної класно-

урочної; 
особистісно орієнтованої; 
сучасного проектного навчання; 
інтерактивної; 
комунікативного навчання іноземних 

мов; 
інформаційно-комунікаційних; 
здоров’язберігаючих. 

Учителі іноземної мови гім-
назії – це творча лабораторія, робота 
якої спрямована на формування у  
гімназистів почуття Краси, добра, 
Успіху і Любові. 

Активна участь вчителів у 
інноваційних проектах, апробації ав-
торських програм періодично висвіт-
люється на сторінках фахових газет і 
журналів. 

Вищезазначені тенденції по-
зитивно впливають на розвиток мов-
ної освіти в гімназії і сприяють підви-
щенню якості навчання з іноземної 
мови. 

 
Котовська А.А., 

вчитель  англійської мови ,спеціаліст 
вищої категорії, вчитель-методист,  

завідувач кафедри іноземних мов  
гімназії “Ерудит” 
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Учитель – це той же вчений, але в своїй 
особливій лабораторії, де він, всебічно 
вивчаючи учнів, невпинно творить, що-
денно веде пошуки найдосконаліших 
методів проектування доль і душ людсь-
ких 

Б. Патон 
У час, коли Україна зміцнює та 

розвиває партнерські зв'язки з 
європейськими  та  світовими 
країнами, усе більше зростає потре-
ба формування у гімназистів знань 
п р о  к р а ї н и  с в і т у ,  вм і н н я 
спілкуватися іноземними мовами 
(ІМ) та навички самостійної роботи 
з  пошуку  та  накопичування 
інформації в різноманітних галузях. 
Не менш важливим є і такий аспект, 
як уміння робити висновки з питань 
обраної тематики та її докладна 
презентація. Саме тому в Концепції 
навчання ІМ у середній школі 
підкреслюється, що завданням 
загальноосвітньої школи є форму-
вання в учнів цілісної системи 
універсальних знань, умінь та нави-
чок, а також досвід самостійності та 
особистої відповідальності учнів. 
Міністерство  освіти  й  науки 
України рекомендує розвивати в 
у ч н і в  т а к і  к о м п е т е н ц і ї : 
соціокультурну, мовну, мовленнєву 
й загальнонавчальну. 
Основна ідея сучасного підходу 

до навчання ІМ полягає не у 
виконанні тренувальних вправ, а в 
активізації розумової діяльності 
учнів, яка потребує для свого 
оформлення володіння певними 
мовними засобами. На етапі творчо-
го застосування мовних засобів ме-

тод проектів вирішує це дидактичне 
завдання, бо дозволяє розв'язати 
цікаві, практично значимі та 
доступні учням проблеми. Метод 
проектів ставить перед собою зав-
дання залучити учнів до активного 
діалогу культур для того, щоб вони 
на практиці змогли зрозуміти 
особливості функціонування мови в 
новій для них культурі. Як відзначає 
С .  А .  Трифонова ,  Реалізація 
проектної методики в навчанні ІМ 
сприяє: 
підвищенню загальної мотивації 

учнів; 
підвищенню значення ІМ як засо-

бу спілкування. 
Освітня та виховна цінність 

проектів полягає в міжпредметних 
зв'язках, які сприяють розвитку в 
учнів пізнавальної активності, уяви, 
самодисципліни, навичок спільної 
діяльності та вміння проводити 
дослідну роботу. 
Застосування методу проектів на 

практиці змінює позицію вчителя в 
класі. Він стає організатором 
пізнавальної та дослідницької 
діяльності учнів. Він може прийти 
на допомогу й підказати джерело 
інформації, але врешті-решт учні 
розв'язують поставлену перед ними 
проблему, спираючись на себе та 
однокласників. 
Наведемо основні вимоги до ви-

користання методу проектів: 
- наявність значущої у творчому 

та дослідному плані проблеми / зав-
дання, яка потребує інтегрованого 
знання та пошуку для її розв'язання 
(до сл і дження  і с т о р і ї  с в я т , 
організація подорожі за кордон, про-
блема організації спортивних за-
ходів та ін.); 

-  пр а к тич н а ,  т е о р е т и чн а 
значущість результатів (спільний 
випуск газети; програма туристич-
ного маршруту; план упорядкування 
квартири, парку); 

- самостійна (індивідуальна, гру-
пова, парна) діяльність учнів на 
уроці або в позаурочний час; 

- структурування змістовної час-
тини проекту (із зазначенням по-
етапних результатів та розподілом 
ролей); 

- використання дослідницьких 

методів: постановка проблеми, вису-
вання гіпотези її розв'язання, обго-
ворення методів дослідження , 
оформлення кінцевих результатів, 
аналіз отриманих даних. 
Зручність  методу  проектів 

полягає в тому, що його можна ви-
користовувати в рамках програмно-
го матеріалу з будь-якої теми, 
оскільки вибір тематики проекту 
проводиться  з  урахуванням 
практичної значущості для учня. 
Головним завданням учителя під час 
реалізації проектної технології є 
формулювання проблеми, яку бу-
дуть досліджувати та розв'язувати 
учні. 
Одним із пріоритетних завдань 

нашої гімназії є не тільки забезпечи-
ти якісну освіту, повноцінний ду-
ховний та фізичний розвиток учнів, 
але й виховати громадянина світу, 
відкритого для спілкування, здатно-
го сприймати полікультурний  світ. 
Учителями кафедри іноземних 

мов  разом  і з  учнями  були 
розроблені й представлені такі про-
екти як: 

«Моя родина», 5 клас – учитель 
Камишанська О.В. 

«Відпочинок та дозвілля моєї ро-
дини», 5 клас – учитель Селютіна 
М.К. 

«Музеї та виставки», 6 клас – учи-
тель Шостак В.О. 

«Наше шкільне життя», 5 клас – 
учитель Кривошея С.В. 

«Період в історії музики», 11 клас 
– учитель Жубинська М.І. 

«Екологічні проблеми сьогоден-
ня», 7 клас – учитель Камінська-
Клецкова Я.Ю. 

«Англомовні країни», 6 клас – 
учитель Шклярук Г.О. 
Також  проектна  діяльність 

г і м н а з и с т і в  з н а йшл а  с в о є 
відображення в дослідницьких робо-
тах. 16 із них  посіли призові місця в 
районному турі МАН та чекають на 
свій захист на міському етапі, який 
в і д б у д е т ь с я  в  лю т ом у .  З 
нетерпінням чекаємо на конкурс та 
маємо надію на нових переможців. 

Камінська-Клецковва Я.Ю., 
вч.англійської мови,  

спеціаліст вищої категорії 

ЕРУДОВАНИЙ ГІМНАЗИСТ 
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Готуючись до педради, ми запро-
сили до спілкування учнів, батьків та 
випускників гімназії “Ерудит”, щоб 
дізнатися їх думки про рівень викла-
дання англійської мови. 

До вашої уваги пропонуємо деякі 
фрагменти  інтерв’ю:  

Запитання: Як ви можете оціни-
ти процес вивчення вашими дітьми 
англійської мови в нашій гімназії? Що 
влаштовує? Можливо, є якісь поба-
жання чи зауваження?  

Еліна Валеріївна (мама учениці 
10 класу Перегончук Олександри і 
п'ятикласника Перегончука Олексія):   

Порівнюючи методику викладан-
ня англійської мови, за якою навчали-
ся ми, з сучасною методикою, зокрема 
в гімназії “Ерудит”, безперечно, пере-
вагу отримує остання.  

Згадую слова одного із гуморис-
тів: “10 років у школі, 5 років в інсти-
туті, а фразу “What is your name?” без 
словника сказати непросто”. Що ж до 
вивчення англійської мови моїми ді-
тьми в гімназії, то окрім слів подяки 
нічого й сказати. Я слідкую за тим, 
що вони робили на уроці, мені над-
звичайно подобаються уроки  само-
підготовки. Я повністю задоволена 

успіхами моїх дітей із цього предме-
ту. 

Запитання: Ваше ставлення до 
творчих робіт, над якими працюють 

День англійської поезії 
в гімназії “Ерудит” 

 
25 січня 2011 року в дружньо-

му колі зібралися шанувальники анг-
лійської поезії. Декламування віршів 
розпочали учні 11 класу – Хомяк А. та 
Стогнушко П. Підхопили естафету 
юні читці 10 класу – Барановський Г., 
Бабкова В., Меленевська В. 
“Філософія кохання” зазвучала з уст 
Перегончук О. і Коземка В. 
 Дев’ятикласники Ломакіна Д. 
 і Безрукава А. запропонували публіці 
читання вірша вдвох. До них приєдна-
лися Пономаренко А. і Вашуленко Д. 
 Приємно було слухати вико-
нання віршів Кохно А., Панкул М. 
Горін О. вразив своєю правильною 

вимовою, а Шайгород-
ський Є. розповів моно-
лог Гамлета мовою ори-
гіналу, а потім запропо-
нував глядачам перек-
лад рідною мовою. 
 Великою актив-
ністю відзначився  в 
декламуванні віршів 7 
клас. Поезії були пред-
ставлені Ліннік М., 
Ощепковою Ю. та Кли-
менко К. 
 Особливо запа-
м’ятався учням виступ 
Кедровської О. та Строкун Л., які про-
демонстрували нам вірш-інсценізацію 
“Собака – найкращий друг людини”. 
 Надзвичайно цікавим був ви-
ступ шестикласників, які перевтілили-

ся в казкових героїв “Червоної Шапо-
чки”. Ними були наші юні актори: 
Калініна О., Ромасенко Д., Клименко 
К., Фан К., Михайлець К. Також про-
звучав вірш у виконанні Гребінець Д. 
 Творчим дебютом Білецької Л. 
й Халатян Д. стали власні вірші на 
зимову тематику.  
 Наймолодшими учасниками 
виразного читання були наші улюбле-
ні п’ятикласники – Комісарчук Ю., 
Павлюк М., Новицька А., Горський К. 
 Одним словом, захід пройшов 
на одному диханні. Гімназисти пока-
зали свої блискучі здібності й подару-
вали незабутні хвилини декламування 
англійської поезії. 

Коземко Е.В., 
вчитель англійської мови 
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ваші діти щороку? 
Лариса Григорівна (мама Ліннік 

Марії, учениці 7 класу):  
Творча робота з англійської мови 

– це великий внесок у вивчення дано-
го предмету. 

Темами, над якими працювала 
моя донька з 5 класу, прониклася і я. 
Це грандіозна робота, яка спрямована 
на розвиток кругозору,  удосконален-
ня граматики,  поповнення лексично-
го запасу і т.д.  

Запитання: Як ви можете оціни-
ти знання з англійської мови, які ви 
отримали в гімназії? Що вплинуло на 
ваші успіхи: уроки, особистість учи-
теля, позакласна робота?  

Вишневська Марта (випускниця 
2009 року): Я отримала хороший ба-
гаж знань із англійської мови в 
“Ерудиті”. ЇЇ вивчення було багатог-
ранним: і цікаві уроки, і наполеглива 

праця вчителів, і 
різноманітні заходи. 
Гімназія давала нам 
все для того, щоб 
ми вивчили мову 
Туманного Альбіо-
ну якнайкраще; зок-
рема, мені запам’я-
тався наш дружній 
візит до Польщі, де 
ми спілкувалися з 
польськими друзя-
ми англійською мо-
вою. 

Запитання: Чи 
вдосконалюєте ви 
англійську мову 
після навчання в 
гімназії?  

Марія Усатен-
ко (випускниця 201-
0 року): Звичайно, 
удосконалюю, але з 

таким багажем знань, які я отримала 
в “Ерудиті”, – це просто й цікаво. 
Практично, я була підготовлена до 
серйозного навчання. І не тільки до 
навчання… Мені довелося 3 роки 
підряд бути учасницею команди 
“Erudite Stars”, яка брала участь у 
конкурсі “Mr. Know All”.Ми інсцені-
зували твори англомовних авторів і 
займали І місця. Це просто незабутні 
враження.  

Запитання: Чи порадили б ви 
своїм рідним, знайомим навчатися в 
“Ерудиті”?  

Коваленко Руслан (випускник 
2010 року): Безперечно, так! Я не 
бачу жодних перешкод для того, щоб 
не порадити моїм близьким навчатися 
саме тут. Вчителі-предметники пра-
цюють не покладаючи рук для того, 
щоб передати свої знання учням, а 
адміністрація гімназії на чолі з Олек-
сандром Михайловичем робить все 
можливе, щоб створити умови для 
успішного викладання та блискучого 
навчання.  

Коземко Е.В.  
вчитель англійської мови 
гімназії “Ерудит” 

ПРОДОВЖЕННЯ... 
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          На 
сучасному 
етапі розви-
тку інфор-
маційної 
культури 
суспільства 
знання ста-
рішають 
досить шви-
дко, і люди-
на змушена 
«навчатися 
все життя».  

          Сучасний етап навчання харак-
теризується використанням  нових 
інформаційних і телекомунікаційних, 
мультимедійних технологій.   
          Існують дві основні області за-
стосування комп’ютерів у навчальній 
діяльності: комп’ютерна підтримка 
традиційного навчання й навчання, 
що реалізується за допомогою ком-
п’ютера. 

         Навчання іноземній мові з вико-
ристанням комп’ютера має багато 
переваг: зацікавленість учнів комп’ю-
тером призводить до високої мотива-
ції процесу навчання; учні залюбки 
ведуть діалог із комп’ютером, у них 
підвищується загальна, комп’ютерна й 
мовна культура; індивідуалізація на-
вчання; можливість забезпечення без-
посереднього зворотного зв’язку; ком-
п’ютер не проявляє негативних емо-
цій при повторені помилок; забезпечу-
ється ефективне виконання вправ і 
тренувань. 
          Специфіка предмету «Іноземна 
мова» полягає в тому, що ведучим 
компонентом складової навчання є 
способи діяльності – навчання різним 
видам мовленнєвої діяльності: гово-
рінню, письму, аудіюванню, читанню.  
          У  комп’ютерних технологіях 
вчитель не є єдиним носієм інформа-
ції, за ним залишається авторський 
підхід до її інтерпретації. При тради-
ційному навчанні комунікативний 
аспект навчання іноземній мові реалі-
зується більш ефективно, тому тут  
необхідно поєднувати комп’ютер і 
традиційне навчання. 
           Залежно від дидактичних цілей 

комп’ютерні програми на уроках мож-
на використовувати в різних варіан-
тах: як самостійно, так і в поєднанні з 
традиційними засобами навчання на 
різних етапах уроку. Програмне забез-
печення навчанню мови охоплює ду-
же широкий діапазон програмних за-
собів і навчальних матеріалів, які оріє-
нтовані на різні рівні, етапи, аспекти й 
профілі навчання.  
           Основні види робити з комп’ю-
тером на уроках англійської мови мо-
жна поділити на дві групи: викорис-
тання навчальних і пізнавальних про-
грам на CD і створення програм са-
мим вчителем.  
          Використання  навчальних і пі-
знавальних програм на CD – найбільш 
доступний спосіб застосування ком-
п’ютера на уроках, так і у позауроч-
ний час. Вчитель може проводити 
групову і індивідуальну роботу з діть-
ми, використовуючи навчальні про-
грами з ігровими елементами: ‘Triple 

Play Plus’, ‘Euro talk. Elementary’, 
‘Euro talk. Intermediate’, ‘Professor 
Higgins’, ‘Learn to speak English’. Різні 
мультимедійні ігри сприяють поши-
ренню словникового запасу, знайом-
лять із граматикою англійської мови, 
вчать розуміти мову на слух, правиль-
но писати. 
           Застосування презентацій на 
уроках дає можливість анімації, зміни 
й виділення найбільш значимих еле-
ментів. При необхідності можна по-
вторити той чи інший етап. Крім того, 
в презентацію можна додати картин-
ки, фотографії, схеми, таблиці, що ще 
більш підсилює ефект впливу. Подіб-
ний прийом у значному ступені спи-
рається на візуалізацію, що веде до 
кращого засвоєння матеріалу.  
           Навчати іноземній мові – озна-
чає навчати спілкуванню, передачі й 
сприйняттю інформації. Існує три об-
ласті, у яких Інтернет може вивести 
навчання ІМ на новий рівень. Це ко-
мунікація, інформація й публікація.  
         Комунікація здійснюється за 
допомогою електронної пошти, публі-
кація може здійснювати шляхом ство-
рення власної сторінки в Інтернеті.  
         Як інформаційна система, Інтер-

нет пропонує своїм користувачам ва-
ріативність інформації і ресурсів: еле-
ктронна пошта,  телеконференції  та 
відеоконференції, можливість публі-
кації власної інформації, створення 
власної сторінки, доступ до інформа-
ційних ресурсів – довідкові каталоги, 
пошукові системи (Yahoo, Yandex, 
Meta, BigMir, Googl), бесіда в мережі 
(Chat).  
          Інтернет – чудовий засіб для 
отримання інформації про останні 
події у світі.  
          У плані оволодіння міжкультур-
ною компетенцією он-лайн газета є 
незамінним помічником. Особливо 
цінними є посилання – send us feed-
back, що здійснює інтеракцію читача з 
видавництвом. Тут можна висловити 
свою думку відносно прочитаного і 
особисто поспілкуватися з автором 
певної статті. На сайтах BBC, ABC 
news, CNN World News є можливість 
не тільки прочитати, але й прослухати 

новини, викликати відео супровід. 
       В Інтернеті учні можуть спробу-
вати себе і в ролі постачальників ін-
формації. Сайт The young voices of the 
world – відкритий форум, що являє 
собою видавництво, де бажаючі мо-
жуть опублікувати свої роботи. 
              Спілкування у віртуальній 
реальності здійснюється за допомо-
гою електронної пошти, яка для ово-
лодіння міжкультурною компетенцією 
може використовуватися наступним 
шляхом: встановлення дружньої пере-
писки – міжнародний обмін листами 
(швидко, зручно, дешево). Це допома-
гає знайти друзів за перепискою, бра-
ти участь у парних і групових проек-
тах. Завдяки цьому поширюється мов-
на компетенція учнів і підвищується 
мотивація для подальшого вивчення 
мови. 
     Підводячи підсумки, слід сказати, 
що роль комп’ютерних технологій 
зростає, підвищуючи ефективність 
формування лінгвістичної і комуніка-
тивної компетенції при навчанні іно-
земній мові. 

 
Шклярук Г.О.,  

учитель англійської мови 
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НАШІ ВЧИТЕЛІ... 
Учителю! Скільки потрібно сил  і 

терпіння, нестримного бажання й 
сподівань! 

Учителю наш! Ти  найкращий у 
світі. Нехай тільки щасливі моменти 
трапляються на твоєму шляху. 
Я вивчаю з великим задоволен-

ням англійську мову. У нас чудова 
вчителька Алла Аркадіївна. У неї 
дуже цікавий і приємний метод на-
вчання. Наша група – це клуб котів! 
Так-так, це не помилка, ми, справді, 
- клуб котів та кішок. Алла Аркадії-
вна спілкується з нами по-доброму, 
з посмішкою. Ось чому ми так гар-
но вчимося! Домашнє завдання ми 
виконуємо з радістю, бо знаємо, що 
за помилку Алла Аркадіївна  не бу-
де нам сильно дорікати, вона лише 
скаже, щоб ми зробили це, напри-
клад, на завтра. Нам весело з нашим 
викладачем. 
Мій учитель – дуже гарний, я йду 

з задоволенням до неї, коли чую 
дзвінок на урок. 
Вона наче сонце для кожного з 

нас. Ми можемо поринути з нею в 
казковий світ.  
Я знаю багато правил та слів, і 

кожний наш урок – це цікаве шоу. 

Алла Аркадіївна струнка, впевне-
на та дуже охайна людина. Вона 
строга та вимоглива, але справедли-
ва та дружелюбна. Якщо наші від-
повіді успішні, вона завжди підтри-
мує і хвалить нас. На наших уроках 
ми пишемо диктанти та читаємо, 
переказуємо великі тексти. Ми роз-
повідаємо про наші вихідні, цікаві 
події, ставимо короткі вистави анг-
лійською мовою. Ці добрі слова 
адресовані нашій улюбленій учите-
льці. 

*** 
Знання англійської мови допома-

гають досягти культурної, технічної 
співпраці між націями. Використан-
ня англійської мови в дипломатії, 
науці доводить очевидність важли-
вості вивчення англійської мови. 
Мій учитель – Яніна Юріївна. 

Вона відповідає багатьом вимогам: 

високоосвічена людина,  начитана, 
чудово  розуміє інших людей, толе-
рантна до слабких сторін інших уч-
нів. Це обдарований учитель, тому 
ми легко сприймаємо вивчений ма-
теріал. ЇЇ уроки завжди проходить 
на високому рівні.  

*** 

Вона стрімко заходить до класу. 
Висока, струнка, красива, елегантна, 
усміхнена, добра і світла! Ви, ма-
буть, подумали, що я кажу про 
якусь кінозірку, або супермодель? 
Аж ні! Знайомтесь, це – моя вчите-
лька англійської мови Елла Вадимі-
вна Коземко.  
Англійська мова – один із моїх 

улюблених предметів. А вивчати 
його разом із Еллою Вадимівною – 
велике задоволення. Адже вона – 
справжній професіонал, прекрасно 
знає і любить свій предмет,  вміє 
просто й зрозуміло пояснити його 
учням. 
Елла Вадимівна — вимогливий і 

справедливий учитель. Вона ніколи 
не кричить, не підвищує голосу. 
Проте навіть її тихе зауваження ви-
кликає відчуття сорому й прагнення 
наполегливіше працювати, щоб не 
засмучувати більше улюблену вчи-
тельку. 
Елла Вадимівна дуже добре розу-

міє своїх учнів. Можливо, тому що 
сама має двох синів. У неї лагідна й 
доброзичлива усмішка, а в глибині 
очей ховаються веселі іскорки. Це 
справжня удача – мати таку чудову 
вчительку! 

*** 
Маріанна Ігорівна молода і енер-

гійна, вона досконало знає англійсь-
ку мову. Маріанна Ігорівна робить 
все можливе, щоб зробити наші уро-
ки цікавими. Кожен бере участь у 
роботі. Ми не боїмося робити поми-
лки, бо вона не критикує нас за них. 
Вона користується власним мето-
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дом комплексного навчання. Марі-
анна Ігорівна допомагає знати анг-
лійську мову краще та робить наші 
перспективи ширше. Її девіз: 
"Давайте замінимо наш пасивний 
словник активним ". Нам подобаєть-
ся спілкуватися з нею після уроків, 
тому що вона хороший друг і хоро-
ша,  приємна жінка,   має добре по-
чуття гумору. 
Вона завжди виглядає відмінно, і 

ми ніколи не бачили її обличчя пох-
мурим. Ми вважаємо, що вона лю-
бить нас. Це дуже важливо в роботі 
вчителя. 

*** 
Оксана Олександрівна - дуже 

хороший учитель, вона добра, чесна 
й розумна жінка. Завдяки їй ми діз-
наємося багато цікавого й нового:  
вивчаємо слова, граматику, читаємо 
багато захоплюючих історій. Ми 
любимо англійську мову і приходи-

мо на заняття з великим задоволен-
ням. 

 
Ганна Олександрівна є гарною, 

веселою жінкою з хорошим настро-
єм і гумором. Вона  дуже хороший 
учитель, може пояснити нам усе, що 
ми не розуміємо. Зазвичай, вона 
приносить нам книги, готує цікаву 
інформацію, презентації для уроків. 
Ми завжди читаємо, говоримо, грає-
мо в інтелектуальні ігри, співаємо 
пісні, дивимося мультфільми, перег-
лядаємо фільми  англійською мо-
вою. 

*** 
Вікторія Олександрівна зачаровує 

нас своєю посмішкою. Це професіо-
нал своєї справи. Вона добра і розу-
мна. Цей педагог віддає себе повніс-
тю  школі та учням. Ми любимо 
наші уроки англійської мови, тому 
що вони дуже цікаві. Ми  читаємо 

тексти про Англію та інші англомо-
вні країни. Ми дізнаємося про анг-
лійські свята і відзначаємо їх. 

*** 
Світлана Вікторівна — цікава 

людина. Її уроки дуже захоплюючі, 
тому ми любимо англійську мову. 
Іноді наш учитель строгий, коли ми 
погано себе поводимо, але ми нама-
гаємося її не підводити. До уроків 
готуємося старанно. Завдяки її знан-
ням та наполегливості і ми легко 
опануємо англійську мову, яка зна-
добиться нам у майбутньому. 

 
Учні гімназії “Ерудит” 



 

 

I spent my last winter holi-
days in Moscow. 

 This year I did not go any-
where. First I thought it would be dull 
to stay at home. But how it seems to me 
they have been one of the finest holi-
days in my life. May be that's because 
they were our last winter holidays at 
school but all the same we had a lot of 
fun. 

Our winter holidays began on the 
27th of December. On that day we had 
a New Year party at school. Certainly, 
we had been preparing to the party for a 
long time beforehand. We had prepared 
an amateur performance with Father 
Frost and Snow-Maiden. There were 
different competitions, we played dif-
ferent games. Certainly the lucky win-
ners got the memorable prizes. We had 
prepared them beforehand but we had 
not bought them.  

We had brought some nice trin-
kets from our homes. Those who won 
these prizes said that they are especially 
dear to them because they would re-
mind them about their schoolmates. 
Then we had a dance party. That day 
we had a lot of fun. 

I like winter for a number of 
holidays we celebrate at the beginning 
of a new year. First of all this is New 
Year Day. On the eve of New Year Day 
my father and I usually decorate a new 
year tree and mother cooks a lot of tasty 
things. We like to celebrate this holiday 

at home. 
My Granny and Grandpa come 

to our place. At 11 o'clock we sit at the 
table to see Old Year off. At 12 o'clock 
with the last stroke of the clock we raise 
our glasses to New Year. 

On the 7th of January our family 
celebrates Christmas. I like this holiday 
very much, too. This year all my friends 
came to our place. The girls helped my 
mother to set the table. According to the 
ancient tradition there were 12 dishes 
on the table. 

The period of the winter holidays 
is rich in different shows and perform-
ances. This year we chose the show in 
the circus. We are already not children 
to go to the theatre to see some childish 
performance with a bad wolf who has 
stolen a new year tree. But a circus 
show is another pair of shoes. I think 
there is nobody in the world who can be 
tired of the circus. I liked the clowns 
most of all. Their tricks were so funny. 
And, of course, I liked the performing 
animals. They are so clever and beauti-
ful and sometimes they behave them-
selves exactly like people. 

But the time during the holidays 
flies so quickly. Certainly, I didn't get 
up early. In the evenings I could afford 
myself to watch TV as long as I wanted. 
I read some books which I dreamt to 
read but 1 didn't have free time for this. 

I like fantastic stories. It s a pity 
that at our Literature lessons we don't 
speak much about the books which are 

popular with the young generation. At 
school we are to read and discuss the 
books which are in the curriculum. 

This year the weather was really 
New Year's one. The temperature was 
not simply low, it was very low, about 
20 degrees below zero. But the weather 
was rather snowy, and one day we set 
off to the park to ski. We had a nice day 
there. We ski, played snowballs and 
even made a snow man. 

I like my last winter holidays 
very much. I think I'll memorize them 
for ever. 
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Winter Holidays 
I suppose all children like holidays. 

I think some of them are couch potatoes 
because they prefer to watch TV, to 
play computer games and to do 
absolutelly nothing during holidays. 
Others are very active, hard-working 
and sociable. They enjoy learning new 
things, reading books and meeting new 
friends. As for me, I am very active and 
traveling is my favorite thing to do. I 

like winter for the number of holidays 
we have at the beginning of the new 
year. The first holiday we celebrate is 
New Year Day. On the eve of New 
Year Day my family usually decorates a 
new year tree and my mother cooks a 
lot of tasty food at home. This year I 
spent  my winter holidays in Austria. In 
my opinion, the most beautiful place in 
the world is Austria, particularly 
Salzburg. When I arrived in Salzburg 
the first time, I was impressed by its 
suitable and very clean roads, tranquil 
streets, ancient castles, and helpful 
people. 

This year the weather was very 
snowy, which gave me the mood of the 
New Year Day. The temperature was 
very low, about 20 degrees below zero, 
but that didn’t stop my family. 
Throughout our entire vacation, every 
member of my family went sking. We 

had great moments there. We 
snowboarded, played snowballs,went 
sledging and even made snowmen. 

 In the evening we walked down 
the historical centre of Salzburg, where 
we listened their national music and ate 
delicious food at their lovely cafes. 
Also our family visited an excurtion to 
the place where the famous composer, 
Mozart, lived . 

I enjoyed my winter holidays a lot. 
I think I'll always remember them and 
those amazing moments that I shared 
with my loving 
family there.  

Бабкова 
Валерія,  

10 клас 

ПРОБИ ПЕРА-  MY WINTER HOLIDAYS... 
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Tallinn 
Last winter holidays I was in Tal-

linn. Tallinn is a capital of Estonia. Tal-
linn is a very old town. It is divided into 
an overhead and lower city. There are 
many buildings from the Middle ages in 
it. One of them is Niguliste. Niguliste is 
a church of St. Nikola. Niguliste was 
built in XIII century. It was a church, a 
point-of-sale storage, and even fortress.  
Every week an organ concert is held 
there. But the picture “The Dance of 
Death” is the most interesting.   

  Another interesting place is the 
Well. The people in the Middle ages 
thought that a water man lived in that 

well and they brought him cats to the 
sacrifice. But they soon understood 
that to drink from this well is danger-
ous and closed the well. 

     Luba Belan, 7 form 

Estonia 
Estonia is situated in northeastern 

Europe on the coast of the Baltic Sea. As 
the northernmost of the three Baltic 
States, Estonia offers visitors the chance 
to see a country that is both member of 
the European Union. Buildings form the 
Middle Ages, beautiful natural parks, 
unspoiled beaches and many islands just 
off the coast are just some of the 

attractions that Estonia has to offer. 
 Tallinn, the capital of Estonia, is a 

historic city dating back to medieval 
times. On the very first encounter, 
Tallinn emerges as a place of lights, 
colours, shadows and reflections, living 
in almost magical Middle Ages milieu. 
The jewel of the crown is a medieval 
city, otherwise known as the Old Town. 
At its historic heart is the hill of 

Toompea, covered in cobbled streets 
and buildings from the Middle Ages 
along ancient alleyways.  

The old Town is in magnificent 
condition – with the ancient city walls 
complete and fairytale towers, visitors 
can still stroll through the streets of the 
Old Town, wandering past the same 
churches, squares, towers, and rows of 
peaked and gabled houses as people 
did centuries ago.  

Дубина Ю.,  
9 клас 

My Winter Holidays 
 

I like to spend my holidays joyfully 
and with large benefit for my health. I 
spent my last winter holidays in the 
picturesque Carpathian Mountains. 
One day I went together with my fam-
ily to the famous ski-resort Bukovel, 
which is not far from the place where 
my grandmother lives. People from all 
over Ukraine and from abroad come to 
Bukovel for skiing and snowboarding. 
The weather was wonderful on that 
day. It was sunny and frosty.  Snow on 
the ground was shimmering amaz-
ingly. We had a lot of fun out there.  

We tumbled from the hill with my 
brother, played snowballs and ski. 
There was a skating-rink and I was 
learning how to skate. It was not easy 
for me but I made some progress. But 
what I enjoyed the most was a snow 
tubing park. We spent more than one 
hour there.  It was fun for the entire 
family to ride on tube from the hill. 

After all the activities we raised on 
chairlift on the very high hill called 
Panorama Hill and it was a great pleas-
ure for us to drink the hot tea in a cozy 
café situated out there. 

I have no doubt that I spent my win-
ter holidays marvelously! 
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Скільки мов ти знаєш, 
стільки разів ти людина 

 
Мов поганих не існує в сві-

ті,Є лише погані язики. 
 
Раби – це нація, котра не 

має Слова. Тому й не зможе 
захистить себе. 

 
Мова – душа кожної на-

ціональності, її святощі, її 
найцінніший скарб. 

 
Чужу мову можна вивчи-

ти за шість років, а свою 
треба вчити все життя. 

 
Мова зникає не тому, що 

її не вчать інші, а тому, що 
нею не говорять ті, хто її 
знає 

 
Поки жива мова в устах 

народу, до того часу живий i 
народ. 

 
Найбiльше i найдорожче 

добро кожного народу - це 

його мова, та жива схованка 
людського духу, його багата 
скарбниця, в яку народ скла-
дає I своє давнє життя i своï 
сподiванки, розум, досвiд, по-
чування. 

 
Доля мови – то є водночас 

й доля держави й нації  
Мова – це кров, що оббігає 

тіло нації. Виточи кров – ум-
ре нація 

 
Нації вмирають не від ін-

фаркту. Спочатку їм відби-
рає мову. 

 

Мова - це засіб переноси-
ти ідеї з мого до твого моз-
ку, не прибігаючи до хірургії.  

                  Марк Амідон  
 
Мова – це національна 

ознака, в мові –культура, 
сутність нашої свідомості. 

 
Доля народу нерозривно 

зв'язана з долею мови. В свою 
чергу, мова народу є тим 
стержнем, на якому форму-
ється культурна самобут-
ність цього народу. 

 
Щоб любити – треба зна-

ти, а щоб проникнути в таку 
тонку й неосяжну, величну й 
багатогранну річ, як мова, 
треба її любити. 

 
Чужу мову можна вивчи-

ти за шість років, а свою 
треба вчити все життя. 

 
У мові, як загалом у при-

роді, все живе, все рухаєть-
ся... 

ЛІТЕРАТУРНИЙ ДЕСЕРТ 
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