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Дорогі діти!  

Шановні вчителі, батьки! 

   Сердечно вітаю 

Вас із Днем знань 

та початком ново-

го навчального 

року. Це справді 

всенародне свято, 

яке символізує 

прагнення кожного громадянина 

до вершин знань, всебічного й 

гармонійного розвитку. 

Усі ми глибоко усвідомлюємо 

пріоритетність освіти як визна-

чального фактора суспільного 

розвитку, досягнення кращих 

європейських стандартів життя, 

утвердження України в колі ви-

сокорозвинених країн світу. 

Нехай  новий навчальний рік 

порадує гімназистів значними 

успіхами та здобутками. Добрих 

і надійних друзів Вам.  

Нехай ваші  здібності, наполег-

ливість стануть запорукою ви-

значних успіхів у дорослому 

житті. 

Щиро вдячний учителям за на-

тхненну працю, за чуйне став-

лення до своїх вихованців, за 

віру в їхні здібності й обдаро-

вання. Бажаю, щоб Ви завжди 

відчували радість удач і заслу-

жену гордість за невтомну пра-

цю на освітянській ниві. 

Найщиріші слова подяки бать-

кам за підтримку та взаєморозу-

міння. Упевненості Вам в осві-

ченості та щасливій долі своїх 

дітей. 

Зичу всім, причетним до цього 

свята, довголіття, великих жит-

тєвих сил, професійної невтом-

ності, добробуту й сімейного за-

тишку. 

   Добра Вам і здоров’я, щастя, 

невичерпної снаги, твор-

чого піднесення в роботі 

та навчанні. 

     Нехай Ваша невтомна 

праця проросте паростка-

ми правди й мудрості на 

славу України! 

                                                   

Директор гімназії  

«Ерудит» О.Перехейда 
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МІЙ РІДНИЙ ДІМ  

Моя гімназія 

  Гімназія - це початок усього. Вона, 

як ніхто й ніщо інше, перетворює люди-

ну на особистість. Саме тут ми почи-

наємо жити як члени суспільства, роби-

мо першу гідну заявку про себе світу. 

  Гімназія - це перший крок до само-

стійного життя. Адже багато що тут 

відбувається вперше: і перший урок, і 

перша перемога, і перша серйозна пораз-

ка, і перше кохання. 

  У гімназію ми приходили боязкими, 

сором'язливими й невмілими. Із рук у 

руки передавали нас батьки куратору. А 

скільки було переживань у цей момент, 

адже з цією людиною нам потрібно було 

б проводити безліч часу. Але нам по-

щастило з класним керівником - доброю, 

мудрою, усе розуміючою. Вона стала 

нам другою мамою. Антоніна Іванівна 

навчила нас не тільки сприймати знання, 

наполегливо вчитися, а й дружити, допо-

магати один одному, розуміти, що 

             Україна моя починається   

             Там, де доля моя усміхається,   

              І, як небо, як даль солов'їна,  

              Не кінчається Україна. 

  Гімназія - це не тільки загально-

освітній центр, це школа життя. Ми нав-

чаємося тут найважливішому: бути чес-

ними, чуйними, цілеспрямованими, 

уміти жити в колективі. У гімназії ми бу-

дуємо своє «Я» по цеглинці, важко, по-

вільно, обережно. Допомагають нам у 

цьому наші вчителі. Мені дуже пощасти-

ло - вони не тільки вчителі, а й друзі. 

Друзі, які дадуть мудру пораду, підстав-

лять плече й укажуть правильний шлях, 

якщо заблукаю в нетрях навчання й жит-

тя. Їх увага до нас, терпіння викликають 

захоплення, а душу переповнюють слова 

подяки. Учителі вчать нас долати себе, 

свою лінь, неорганізованість, не зупиня-

тися на досягнутому й іти вперед. 

   У гімназії ми проводимо більшу ча-

стину часу. Ми зростаємося з нею, жи-

вемо її життям, а вона нашим. Удома 

розмовляємо в основному про гімназію. 

Батьки, у якійсь мірі, починають нас по-

доброму «ревнувати» до вчителів.  

    Важливість навчання взагалі й гім-

назії зокрема в тому, що вони багато в 

чому визначають долю кожного з нас. 

Навчальний заклад дає крила й учить 

літати, а нам треба правильно вибрати, 

як летіти й вибрати правильний курс. 

         Пройдуть роки. Ми обов'язково 

будемо згадувати свою гімназію, учи-

телів, однокласників, ми будемо 

розповідати про неї своїм дітям. Ці спо-

гади будуть світлими, адже гімназійні 

роки - чудові. 

       Підгорна Дарина, 11 клас 
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 Гімназія «Ерудит» 

Дитинство... Скільки незабутніх років 

ми проводимо навчаючись! Гімназія - 

наш другий дім. І кожен із нас мріє, 

щоб у цьому домі було тепло й затиш-

но, надійно і спокійно.  

Я навчаюся в гімназії «Ерудит» у міс-

ті Києві. Із упевненістю можу сказати, 

що тут я отримую задоволення та без-

ліч приємних емоцій. У гімназії на мене 

чекають мої друзі та вчителі.  

Лунає перший дзвоник, і всі учні 

швидко поспішають до світлих класів. 

Із початком уроку ми всі поринаємо у 

світ знань. Читаючи цікаві твори з літе-

ратури або вирішуючи задачі з матема-

тики, ми дізнаємося багато цікавого та 

нового для свого подальшого дорослого 

життя. До речі, саме в гімназії у дитини 

формується конкретний інтерес до яко-

гось  

 

предмету, що потім впливає на вибір 

її майбутньої професії. Я гадаю, що ви 

зі мою погодитеся. 

  Звичайно, великий вклад у все це ро-

блять учителі. Саме вони сіють зерна 

своїх знань у наші душі. Через деякий 

час воно проросте, дасть свої сходи. Ми 

ще будемо згадувати їх уроки й із захо-

пленням розповідатимемо про все влас-

ним дітям.  

Важливою ланкою навчального про-

цесу є однокласники, які  стали мені 

друзями. Знаю, що в майбутньому вони 

завжди будуть поруч зі мною. 

Гімназія - це мій другий дім. І особи-

сто я можу з упевненістю сказати, що 

буду неймовірно сумувати за своєю рід-

ною гімназією після закінчення навчан-

ня. 

                        Хомяк Катерина, 10 клас 

МІЙ РІДНИЙ ДІМ  

Моя улюблена гімназія 

Гімназія «Ерудит» - це чудове місце 

для незвичайних, обдарованих і тала-

новитих дітей.   

Гімназія – це унікальне місце, де 

зібрані не просто вчителі, а справжні 

професіонали! Вони - майстри своєї 

справи, завжди знайдуть правильний 

підхід до кожного учня, допоможуть  

вийти з будь-якої скрутної та незро-

зумілої ситуації, підкажуть, який 

напрям у житті більше підходить для 

кожного особисто. 

А який дружній колектив у гімназії. 

Усі: і учні, і вчителі – це одна велика 

родина, у якій кожен підтримує один 

одного: радіє твоїм перемогам,   допо-

магає у скруті. Кожен клас є однією 

великою єдиною родиною.  

Одним словом, усі, хто вважає себе 

особливим, хто шукає для себе вчи-

телів-професіоналів, – ласкаво проси-

мо до нашої гімназії «Ерудит». Будемо 

радо вас вітати!!! 

                    Кірик Діана, 10 клас 
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МОЯ ГРОМАДЯНСЬКА  ПОЗИЦІЯ 

Ми - громадяни  України 

  Сьогодні ми – українці,  громадяни 

вільної, незалежної держави. Ми  хо-

чемо бачити свою країну унікальним 

культурним та духовним осередком із 

єдиним і дружний народом, а також про-

цвітаючу націю та квітучу мову.   

  Я багато розмірковувала, чому наша 

країна та наші люди мають неналежну 

репутацію у світі, та як повернути пова-

гу до нас. Знаєте, у світі ніколи не пова-

жатимуть націю, яка не поважає сама 

себе, свою мову та культуру та цураєть-

ся свого минулого.  

  Змінити ситуацію можливо лише 

сукупністю конкретних справ, а не ба-

лачками. Майбутнє країни, а це наше 

молоде покоління, яке повинне 

розбудовувати нашу державу, починає 

замислюватися над проблемами, які по-

в'язані з суспільством та Україною.   

Ось чому надзвичайно актуальним є 

патріотичне мислення, усвідомлення 

важливості кожного з нас для розквіту 

добробуту вільної  України.  

Пузакова Анастасія, 10 клас 
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Українські пісні 

Я дитина України! 

І це не забуваю. 

Наші пісні солов’їні 

Із захватом співаю. 

Як прийде чарівна нічка, 

Ми гайда гуляти. 

Сядем разом, де є річка, 

Чом не заспівати 

Про калину край дороги, 

Дівку чорноброву. 

 

Про козацькії пороги 

Й кінську пишну гриву, 

Про тяжкую нашу долю, 

Про любов навіки, 

Рівність, прагнення та волю, 

Чисті й швидкі ріки. 

Де б не був ти: 

У рідній хаті чи в іншій країні - 

Маєш завжди пам’ятати 

Про честь України. 

         Оборська Анастасія, 10 клас 



 

 

Інформаційні війни,  

спрямовані проти молоді 

На сьогоднішній день медіапростір 

займає основне місце, як джерело ін-

формації. Простота доступу та спро-

щення пошуку потрібних фактів заохо-

чують людей звертатися до просторів 

мережі Інтернет. От тільки  несе це по-

зитивний чи негативний вплив? Я вва-

жаю, що хоча мережа є кращим поміч-

ником, вона легко може стати небезпеч-

ною зброєю в руках недругів. 

 Підтвердженням цього є те, що 

вплив інформаційних війн збільшився, 

особливо на молодь, адже молодь - є ос-

новним користувачам медіапростору та 

соціальних мереж. Ми дізнаємося ін-

формацію, не замислючись про її до-

стовірність, та використовуємо її в пов-

сякденному спілкуванні. Чи помічали 

ви, що мимоволі ми стаємо розповсюд-

никами інформаційної зброї ? 

Інформаційні війни мали вели-

кий попит у часи Другої світової 

війни. "Слова б'ють у голову, 

ослаблюючи серце, в яке б'ють но-

жем",- казав учасник війни, Галу-

ган Олексій Іванович. Саме дезін-

формація стала найголовнішою 

зброєю у жорстокому протистоян-

ні. 

На основі цього прикладу з історії, 

ми можемо легко сказати , що інфор-

мація несе в собі й негативні наслідки. 

Слова заплутують, призводячи до того, 

що людина не може вільно мислити та 

сприймати дійсність. У наш час інфор-

маційні війни відновили своє провідне 

місце в сьогоднішніх протистояннях. 

Кожна сторона отримує свою правду і 

своє бачення подій. Пропаганда запов-

нює мережу Інтернет. Основний вплив 

спрямовується на молоде покоління. 

Діти сучасності легше за всіх сприйма-

ють інформацію. Інтернет пропагандує 

безліч того, що може бути зброєю. Мета 

цієї зброї: залучити якнайбільше людей 

до цієї думки. 

Отже, інформація - це небезпечна 

бомба, що може вибухнути в будь-який 

момент. Використовуючи Інтернет для 

пошуку потрібних фактів, звертайте 

увагу на джерела інформацї. Будуючи 

уважним користувачем мережі, ви ніко-

ли не станете розповсюдниками інфор-

маційної зброї. 

          Оборська Анастасія, 10 клас 
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   Освіта в мережі Інтернет 

Безумовно, у новому суспільстві са-

моосвіта займатиме визначну роль. За-

вдяки технологіям людина має доступ 

до безмежних знань у всіх сферах люд-

ського існування. Питання в тому, чи 

має людина бажання до пошуку. Не всі 

готови до цього.  

Питання освіти у Інтернеті існує, 

фактично. Навчальна інформація 

викладалася у вільний простір ще на 

початку 90-х років. Проте, відправною 

точкою можна назвати 2001 рік. У січні 

був створений все-

світньо відомий про-

ект «Вікіпедія», а 

вже у квітні прези-

дент Массачусетсь-

кого технологічного 

інституту заявив про 

те, що всі матеріали 

курсів закладу буде 

викладено у Всесвіт-

ню павутину на, ще на той момент не 

відомій платформі, OpenCourseWare. 

Після цього більше 30 інститутів прий-

няли цю естафету. Та ці програми мали 

конкретний профіль – напрямок інсти-

туту.   

Але це не був кінець розвитку інтер-

нет-освіти. У травні 2012 розпочав своє 

існування новий масовий проект – edX. 

Особливістю його є велика кількість, а 

значить, велика кількість курсів. Про-

ект швидко набирає у популярності і 

станом на жовтень 2014 нараховує 300 

активних курсів і більш ніж 3 мільйони 

користувачів. 

Більшість курсів не перекладається. 

Тому з’явилаися у локальних проектах 

помічники. 

 Так, у жовтні 2014 був започаткован 

перший український сервіс масових он-

лайн-курсів – Prometheu. На той мо-

мент було доступно 4 навчальні сесії 

від викладачів провідних київських за-

кладів вищої освіти у форматі відео-

лекцій. Після кожної лекції доступний 

тест. Якщо слухач отримав більше 61 

відсотку балів по 

закінченню курсу 

він отримує серти-

фікат. На ньому є 

код для перевірки 

дійсності його. На 

жаль, через обме-

женість коштів 

сертифікат до-

ступний тільки у 

pdf-файлі, пишуть у своєму twitter-

аккаунті розробники програми курсів.     

Таким чином, коли я почув про цей 

проект я зацікавився їм і успішно прой-

шов курс новітньої історії України від 

декана історичного факультету КНУ 

імені Тараса Шевченка Івана Патриля-

ка.  

Я вважаю, що освіта через мережу 

Інтернеті буде динамічно розвиватися в 

найближчому майбутньому.         

Ігнатенко Олександр, 9-А клас 



 

 

Дистанційна освіта 

       Мережа Інтернет – це масштабні 

можливості, це не тільки джерело ін-

формації, а й засіб  отримання якісної 

освіти. Дистанційна освіта стає усе по-

пулярнішою завдяки збільшеній до-

ступності до мережі Інтернет. 

   Дистанційна освіта та можливостей 

Інтернет мають багато позитивних та 

негативних сторін. Щодо позитивних 

факторів, то до них можна віднести 

наступні: 

1.Економія часу як ресурсу. Не потрібно 

кудись їздити, витрачаючи на переїзд 

час, який можна використати раціональ-

ніше.  

2. Економія грошей. На 50-60% дешев-

ше, ніж очне навчання. Не витрачають-

ся гроші на придбання підручників. 

3. Економія часу як терміну навчання. 

Багато програм дистанційної освіти ро-

зраховано на 1-2 роки, а це не 4-6 років. 

Економлячи на термінах, ми набагато 

швидше приступаємо до реалізації 

своїх цілей. І, як наслідок, змінюємо 

життя! 

4. Якість. Багато хто може запитати, що 

означає якість? У чому вона прояв-

ляється? Треба зро-

зуміти, що мова скоріше 

йде про якість викладан-

ня (навчального процесу 

й викладацької діяль-

ності), якість освітніх 

програм, якість матеріально-технічної 

бази, якість управління і бажання учнів.  

   Так само важливо розглядати й ефек-

тивність освіти, адже ефективність – це 

ступінь досягнення мети за певних вит-

рат. Ефективність виступає в ролі лак-

мусового папірця, який у результаті і 

покаже ту саму якість освіти. Якщо ви-

никають питання, в процесі навчання 

можна зв’язатися з викладачем по засо-

бам електронної пошти або через 

Скайп.  

5. Персональність. Це означає, що є 

можливість адаптації навчальної про-

грами під учня.  

6. Доступність. Погодьтеся, що ніколи 

не буває так, щоб під нас підлаштовува-

ли процес навчання. При дистанційно-

му навчанні програма завжди доступна, 

в будь-який час. Ми самі складаємо роз-

клад. 

7. Зручно. Цю перевагу я вважаю нема-

ловажною, тому що кожен, хто нав-

чається через мережу Інтернет, може в 

будь-який зручний для себе час прохо-

дити не тільки уроки, але й виконувати 

завдання. Потрібно тільки зручніше 

влаштуватися в домашньому кріслі – і 

вперед, у світ знань. навчання. 

     Інтернет-навчання виховує 

самостійність, відповідальність 

і мобільність.  

          Харитонов О., 10 клас 
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ОСВІТА МОЛОДІ 



 

 

Медіа-освіта  та розвиток 

кругозору особистості 

Глобалізація сучасного інформа-

ційного світу спричинила утвердження 

медіа-культури практично в усіх галузях 

людського життя.  

Освіта дуже важлива в наш час. Лю-

дина має підтримувати розмову, а також 

уміти використовувати свої знання в різ-

них життєвих ситуаціях. Більшість лю-

дей на сьогодні надають перевагу медіа-

освіті. Саме через засоби масової кому-

нікації (друковані 

засоби, відео-

продукцію, телеба-

чення, мережу Інте-

рнет) відбувається 

процес укорінення 

цінностей та моде-

лей поведінки, що 

домінують у певний 

час розвитку суспі-

льства.  

А чи кожен знає, 

що таке медіа-освіта? Це частина освіт-

нього процесу, спрямована на форму-

вання в молоді медіа-культури та на під-

готовку особистості до безпечної взає-

модії із сучасною системою мас-медіа. 

Перші прояви медіа-освіти просте-

жувалися ще за часів Київської Русі: іс-

нування літописів, перших книг та роз-

виток парафіяльних шкіл. 

Значення медіа-освіти має супереч-

ливі погляди. Із одного боку, молодь має 

широкі можливості для поширення кру-

гозору, знайомства з іншими культура-

ми, включення в освітній процес на ос-

нові сучасних інформаційних техноло-

гій. Із іншого, – відеопрокат, супутнико-

ве та кабельне телебачення створюють 

умови для проникнення антигуманних, 

антидуховних, аморальних відео-, теле-

програм до широкого кола молоді. Крім 

того, певний інформаційний поток спря-

мований на мані-

пулювання сві-

домістю молоді. 

Медіа фактично 

являє       собою 

систему нефор-

мальної освіти 

та просвітництва 

та суттєво впли-

ває на засвоєння 

соціальних норм, 

формування цін-

нісних орієнтирів особистості. 

Питання ролі мас-медіа в навчанні й 

вихованні дітей та молоді знаходять ши-

року підтримку у світової громадськос-

ті. Це значно полегшує шлях розвитку 

цієї освіти. 

Я у цілому підтримує систему медіа-

освіти. Якщо ви не погоджуєтеся, то ви-

словіть свою думку!  

                    Горський Костянтин, 10 клас 

ОСВІТА МОЛОДІ 
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Свято квітів у гімназії – 

осінній день краси 

29 вересня в гімназії  відбулася тради-

ційна виставка квітів та декоративних ком-

позицій з природнього матеріалу. Цього ро-

ку вона пройшла під гаслом «Хай квітне 

щасливо моя Україна». У виставці брали 

участь учні 5-11 класів. 

Представлені композиції підкорили всіх 

своєю винахідливістю, оригінальністю, 

створили неймовірну квіткову красу, якою 

милувалися учні, батьки та вчителі. 

ЖИТТЯ ГІМНАЗИСТІВ 



 

 

У гості до автора  

«Сонячних кларнетів» 

   Хто  з нас не пам'ятає ще з дитя-

чих років чудовий вірш про хор лісових 

дзвіночків?  Прекрасний автор цих пое-

тичних рядків Павло Тичина навчав нас 

чути природу та любити її. 

Ми подорослішали і, 

вивчаючи його наступні 

твори, вирішили попов-

нити свій багаж знань 

про цього творця. 

У вересні ми відвіда-

ли літературно-

меморіальний музей-

квартиру Павла Тичини. 

      Кожна кімната 

музею відкрила нам як 

би окремий шматочок 

внутрішнього світу гос-

подаря квартири, частку його душі. 

Вразив збережений прижиттєвий ін-

тер’єр, зачарували його малюнки. Хоті-

лося доторкнутися до рояля, на якому 

майстерно грав Павло Тичина, до бан-

дури, кларнета. Цікаво було побачити 

велику бібліотеку поета – його 

«Книгоград», що нара-

ховує понад 20 тисяч 

книг.      Особливою ау-

рою відзначається віта-

льня, у якій складається 

враження, ніби поет ви-

йшов на кілька хвилин і 

зараз повернеться, щоб 

зустріти гостей. 

То ж поспішіть і ви на 

гостини! 

      Гордієнко Юлія,  

11 клас 

ЖИТТЯ ГІМНАЗИСТІВ 
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ПОЕТИЧНА СТОРІНКА 

   Мій сонячний дім 

Мій сонячний дім – гімназія  

                                            рідна! 

Високої слави, пошани ти гідна! 

Дзвінка наша пісня до неба  

                                синього лине 

Мій сонячний дім – це моя  

                                         Україна! 

Ми всі належимо своїй землі 

З ім’ям, неначе пісня, -  Україна. 

Ми - однодумці, ми – у одній  

                                           сім’ї. 

Це - «Ерудит» гімназія – моя  

                                     Родина. 

            Калініна Олена, 11 клас  



 

 

                *** 

Швидкими кроками знання  

Переступаємо пороги, 

Аби здобути надбання, 

Ступаєм на шкільні дороги. 

І крок за кроком ми ідем 

До храму знань, науки та надії, 

 

Зі свого шляху не звернем, 

Ідемо ми туди, де здійснюються  

                                               мрії. 

Гімназія – це місце,  де наро- 

                        джуються люди… 

Ми обираємо свій шлях, 

Вирішуєм, що далі буде. 

Готують учителі нас до дорос- 

                                 лого життя, 

Вкладаючи знання у наші руки, 

Прийшло в гімназію розгублене 

                                              дитя, 

А вийшло вже дитя науки. 

          Оборська Анастасія, 10 клас 

ПОЕТИЧНА СТОРІНКА 
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КОНКУРС ДИТЯЧОЇ ТВОРЧОСТІ 

Чарівники 

Жив у одному місті учень Петрик. Не 

любив він учитися, бо доводилося і чи-

тати книжки, і писати каліграфічно в 

зошиті. Увесь час хлопчику хотілося 

або загубити книжку, або зламати руч-

ку, або кудись захо-

вати зошита. І так 

тривало декілька ро-

ків. Але одного дня 

усе змінилося. 

Одного ранку Пе-

трик прокинувся, 

сяк-так причепурив 

себе й почав збира-

тися до школи. Але 

сталося диво - він  

 

не знайшов ні 

ручки, ні зошита, 

ані книжки. Це йо-

го здивувало, але 

потів він аж зрадів 

цьому. І все ж Петрик вирішив іти до 

школи. Але на нього чекало нове диво - 

школа також зникла.  

Його ж друзі на подвір'ї гралися, а 

розмовляли вони якоюсь незвичною 

мовою, а інші на пісочку виводили 

якісь загадкові й незрозумілі літери. 

Петрик засмучений пішов додому. 

Поміркувавши, він збагнув, що це його 

лінь винна в усьому. Соромно йому ста-

ло. Вирішив хлопчина відшукати й кни-

жку, і ручку, і зошита та попросити в 

них вибачення. Хотів він дати обіцянку, 

що буде до 

школи ходити, 

щоб гарно вчи-

тися.  

      Тільки він 

подумав - ста-

лося диво - усе 

повернулося 

на свої місця: 

знову з'явилася 

школа, знову 

друзі загово-

рили зви-

чайною мовою, 

знову в нього була 

й ручка, і зошити, і 

олівець, і книжка.  

От тільки тепер Петрик бережно до 

них ставиться., бо вони стали його по-

мічниками. 

От такі пригоди можуть траплятися з 

ледарями. Тепер же  Петрик став най-

кращим учнем у класі. 

                                    Чапля Ігор, 5 клас 
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Друзі-помічники 

Жили колись Ручка та Олівець. Вони 

були найкращими друзями. Одного дня 

вони посварилися, бо не могли дійти 

згоди, хто з них важливіший. Засмути-

лися друзі. Не змовляючись, вони за-

брели до гімназії. 

Того ж дня до гімназії поспішали дів-

чинка та хлопчик, бо в них мала відбу-

тися важлива контрольна робота з мате-

матики.  

Та сталася прикрість - вони забули 

вдома шкільні приладдя. 

- Чим же я буду писати? - забідкалася  

дівчинка. 

- Чим же я буду креслити фігури? - 

захвилювався хлопчик. 

Це почули Олівець та Ручка. Вони 

неймовірно зраділи тому, що комусь так 

потрібні. Друзі вирішили забути про 

сварку та допомогти дітям. 

...Минула контрольна. Завдяки Ручці 

та Олівцю діти отримали високі бали. 

Виходячи зі школи, дівчинка та хлопчик 

із посмішкою на вустах подякували сво-

їм рятівникам. 

Так Ручка та Олівець зрозуміли свою 

значимість. 

  Кучева Олександра, 5 клас 



 

 

      Літо 2015 

Для кожного літо готує свої сюрпризи. 

Хтось вправно видирається на Говерлу, 

хтось ловить хвилю на березі Біскайсь-

кої затоки, хтось спокійно спочиває на 

озерах, а хтось милується красою Льво-

ва, смакуючи свіжу та запашну каву. Та  

 

для інших доля приготувала щось 

більш захопливе. Здається, цей шанс 

випав саме мені.  

1 та 2 серпня на автодромі «Чайка» 

проводився І етап чемпіонату України з 

АКГ (автомобільних кільцевих гонок). 

Перегони були повні несподіванок, а 

вражаюча майстерність автогонщиків 

викликала захоплення. Найкращим був 

момент, ко-

ли в небез-

печному по-

вороті Дми-

тро Жайво-

ронок спри-

тно обігнав 

Сергія Боро-

діна, який 

претендував 

на І місце, 

але посів по-

чесне ІІ міс-

це. Та після "розтину мотора" перших 

трьох місць виявилося, що він схитру-

вав, зробивши свій мотор більш потуж-

ним, що було недопустимо в цій катего-

рії. Тому Бородіна дискваліфікували. І 

його нагороду передали Валерію Шаба-

зову. Отримав нагороду й Микола Афа-

насьєв, перемістив-

шись на ІІІ місце. 

Я чудово провела 

час, щиро вболіваючи 

за переможців. Такі за-

хопливі враження по-

дарувало мені це літо. 

      Валерія Запольська, 

                9-Б клас 
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