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  Це чудове слово - жінка 

«Жінка – це слабка, беззахисна 

людина», - жартують чоловіки. Од-

нак не можуть обійтися без жінки, бо 

саме вона забезпечує затишок в 

оселі. Якщо мати, дружина, сестра 

чи донька усміхнена,  то навколо 

ніби тане  крига смутку й поганого 

настрою. У слові «жінка» - мудрість і 

розуміння, краса й благородство. 

Адже жінка, як і весна, несе радість і 

щастя. 

Вінокур Анастасія, 7-А клас     

Випуск №7 (87) березень, 2015 року 

Жіінка була є й буде символом ніж-

ності та турботи, утіленням краси та 

тендітності. Адже саме вона стає ма-

мою – найважливішою людиною в 

житті кожного з нас. Хто, як не вона, 

може підтримати й принести в дім за-

тишок. Вона, наче весна, дарує людям 

радість. Поруч із нею все здається 

більш добрим та привітним. 

Весняні промені гріють землю й 

тане крига - усе оживає, повертається 

до життя так само, як і жінка. Вона 

дарує свою ласку й любов оточуючим, 

цим самим піднімаючи їм настрій.  

Весна  - найгарніша пора року, але 

дуже тендітна, адже будь-який мороз 

може знищити всю її працю на землі. 

Так і жінка – це тендітне, прекрасне, 

беззахисне створіння, яке дуже легко 

образити. 

Отже, бережімо наших 

жінок. Адже кожна з 

них, як весняна ластівка, 

може залишитися з вами 

на все життя,  даруючи 

радість, а може відлетіти 

назавжди, якщо не берег-

ти та не цінувати її. 

Холодова Олександра, 

7-А клас 
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 ЖІНКИ-ГОРДІСТЬ УКРАЇНИ 

Жінки,  

які змінювали хід історії України 

Жінка - створіння дивовижне! Ні, вона не 

краща, не гірша за чоловіка. Вона просто інша. 

Сухомлинський писав: «Ти мусиш у 100 разів 

бути мудрішою від чоловіка - батька твоїх 

дітей, бо в місії продовження роду людського, 

збереження й примноження духовних багатств 

людства природа поклала на тебе незрівнянно 

більшу відповідальність, ніж на чоловіка. Ти 

повинна мати те, чим пишається кожна люди-

на: власну гідність, свідомість високої мети 

життя, творчі здібності, покликання». 

Нам відомі імена жінок України, які міняли 

не тільки долі чоловіків, а й хід історії. 

Княгиня Ольга 

  Україна 

вирізнялася 

серед 

сусідніх 

країн тим, 

що з давніх 

часів у нас 

чоловік і 

дружина в 

шлюбі мали рівні права. Прикладом самостій-

ності жінки у вирішенні не тільки родинних 

проблем, а й державних, є княгиня Ольга. Вона 

стала першою жінкою-правителькою, яку 

церква вважає святою. Але свої високі титули 

вона дістала за цілком земні справи. Княгиня 

Ольга дбала про розвиток держави, прагла, 

щоб про Русь дізналися 

інші європейські держа-

ви, здійснила багато 

перетворень.  

Анастасія  

Скоропадська 

     В історії України бу-

ли періоди, коли за 

часів козаччини саме 

жінка, а не гетьман, ке-

рувала всім. 

 Існує думка, що під час гетьманування Іва-

на Скоропадського його дружина Анастасія 

була правителькою держави. Старий гетьман 

був слабкою людиною та безвільним політи-

ком, тому залюбки передав булаву своїй ро-

зумній і жвавій жінці. «Іван носить плахту, а 

Настя — булаву», — таким, можливо, надто 

різким історичним прислів’ям народ охаракте-

ризував період гетьманування в Україні Івана 

Скоропадського. Історики називають Ана-

стасію Скоропадську чи не найвпливовішою 

жінкою свого часу, народ же охрестив її про-

сто та влучно  - Настя-гетьманиха.  Історик Да-

нило Мордовцев навіть вважав, що саме через 

Анастасію, яка активно втручалася в урядові 

справи, Петро I керував українськими справа-

ми. "Скоропадська здійснила моральне й 

політичне об'єднання Великої й Малої Росії, 

розуміючи після поразки Івана Мазепи 

згубність орієнтації на Захід", — писав він. 

Роксолана 

Яскравий приклад утілення традиційних 

рис українки, яка змінила хід історіє, є Ана-

стасія Лісовська. Роксолана — унікальний 

випадок у світовій історії. Навряд чи десь 

знайдеться інша жінка, яка понад три деся-

тиліття була однією з найвпливовіших поста-

тей, та ще й у мусульманському світі! Ця ціле-

спрямована, самостійна,  розумна жінка змогла 

приборкати свого чоловіка — турецького сул-

тана Сулеймана І Пишного. Одна з 

найосвіченіших жінок свого часу, Роксолана 

приймала іноземних послів, відповідала на по-

слання іноземних 

правителів, впливо-

вих вельмож і ху-

дожників. Європей-

ські монархи пе-

редусім слали гінців 

саме до неї, а не до 

Сулеймана.  

Харитонов О., 

      9 клас 
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Творча жінка України 

Чи відомо вам, як Митець ство-

рював людину? Він узяв округ-

лість місяця, гнучкість вужа, стру-

нкість очерету, красу квітки, ніж-

ність листочка, грайливість соняч-

ного променя, очі газелі, сльози 

хмар, мінливість вітру, лякливість 

зайця,   марнославство павича, 

твердість діаманту, солодкість ме-

ду, жорстокість тигра, жар вогню, 

холод криги - і створив ЖІНКУ… 

Жінки завжди були талановити-

ми. Саме їх творчість формувала 

особливі риси України та 

власне українок.  

  Усесвітньо відомий ху-

дожник Пабло Пікассо ко-

лись сказав про одну талано-

виту жінку так: «Якби в нас 

була художниця такого рів-

ня, ми змусили б заговорити 

про неї весь світ». І казав він 

це не про абикого, а саме про 

українську художницю. Її 

ім’я — Катерина Білокур. 

 Проста селянка з Київщи-

ни, талановита художниця-самоук. Вона стала 

відомою на весь світ після того, як 1954 року 

її картини було виставлено в 

Парижі. Але це аж ніяк не змен-

шило осуд і нерозуміння одно-

сельців і родичів, які вважали її 

малювання безглуздим і   вба-

чали в цій справі лише спробу 

ухилитися від роботи. Однак 

вона крок за кроком відкривала 

для себе таємниці живопису. Не 

маючи коштів на фарби, робила 

їх сама; не маючи художньої 

освіти, навчалася в природи. 

Зображені на її полот-

нах квіти, овочі, предме-

ти побуту, осяяні незви-

чайним чуттям кольору, 

та сприймаються як 

прославлення природи й 

людини. Творчість 

української художниці з 

села Богданівки нале-

жить до найкращих 

надбань світової культу-

ри ХХ століття. 

Хомяк Катерина,  

9 клас 

ЖІНКИ-ГОРДІСТЬ УКРАЇНИ 
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ЖІНКИ—ГОРДІСТЬ УКРАЇНИ 

Жіноча сотня  

39-та Жіноча сотня самооборони 

Майдану була створена в середині 

січня 2014 року  на базі жінок в 11 

сотні й затверджена на раді сотників 

самооборони Майдану.  

За кілька днів після створення 

вона налічувала понад 150 учасниць. 

Сьогодні вона має представників у 

всіх областях і налічує тисячі украї-

нок. 

Сотник 39 сотні — Анна   Кова-

ленко, журналістка за фахом. 

Дівчата в складі сотні брали участь у боях 

18 — 22 лютого: несли варту на барикадах та 

брали участь у патрулюванні Майдану та при-

леглої території, на розі вулиці Грушевського 

та Кріпосного провулку зі сторони Маріїнсько-

го парку. Дівчата були своєрідним живим щи-

том між тими, хто воював у парку та мирними 

активістами й випадковими перехожими. На-

давали першу медичну допомогу. 

Допомагали організувати медпункт у Домі 

офіцерів та доправляли туди поранених і заги-

блих. Брали участь у походах Самооборони 

Майдану. Вели інформаційний супротив, виго-

товляли ідеологічні й роз’яснювальні листівки 

для Південних і Східних регіонів. 

Загиблих серед 39-ї жіночої сотні немає. 

Були поранені. 

     По закінченню революції, дівчата об’єд-

налися для подальшого виконання гуманітар-

ної місії вже у формі Всеукраїнської громадсь-

кої організації «39-та жіноча сотня самооборо-

ни». 

 Деякі учасниці беруть участь в АТО на 

Сході країни.  

   Жіноча сотня поставила собі за ціль 

об`єднати всіх жінок України, щоб відчувати 

підтримку та єдність, щоб знати: у будь-якому 

місті України, куди б ти не потрапила, у тебе 

завжди є подруги, товаришки, твої землячки, 

що не кинуть у біді. Жінки здатні на неймовір-

ні речі, а жіноча дружба вже зовсім не 

міф. 

       Поки наші чоловіки захищають 

нашу цілісність силою та мужністю, ми 

маємо так само мужньо захищати 

Україну своїм розумом і добротою! А 

хто ж крім нас? 

         Жінки України    берегли рід, від-

стоювали права. Вони гідні того, щоб 

їм складали оди. 

Кірик Діана, 9 клас 
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Справжній патріот 

Ще один приклад жінки, яка вплинула на хід 

історії України – Надія Савченко. 

... І все в ній є: молодість, і врода, 

 І гідність, і жіночність, і свобода… 

Наді́я Ві́кторівна Са́вченко, штурман-

оператор вертольота Мі-24 16-ї окремої брига-

ди армійської авіації сухопутних військ Зброй-

них сил України, старший лейтенант. 

 Під час війни на сході України 2014 року 

брала участь в антитерористичній операції як 

доброволець ба-

тальйону «Айдар». 

При цьому залиша-

лася діючим офіце-

ром ЗСУ, беручи 

участь в АТО в ме-

жах двох відпус-

ток. Брала участь у 

боях біля селища Металіст під Луганськом, де, 

йдучи за пораненими, потрапила в полон теро-

ристів 18 чи 19 червня. Утримувалася в полоні 

терористами батальйону «Заря». 19 червня в 

мережі набув поширення відеозапис, у якому 

вона, прикута наручниками до труби, гідно й 

сміливо відповідає під час допиту: 

— Надіє Вікторівно, скільки зараз знахо-

диться проти нас сил, які, що Ви можете роз-

повісти? 

— Ви гадаєте, я це знаю? Я думаю, уся 

Україна. 

       Як бачимо, «слабка стать», як іноді ве-

личають жінку, може поєднувати в собі й чарі-

вність, і мужність.  

              Надія 

Колись у дівчинки малої, 

Як зерно, мрія проросла. 

Себе побачити серед героїв, 

Пілотом стати літака. 

Минали дні і так  невпинно 

У труді зростала вже вона. 

А мрія та іще з дитинства 

Закралась в серденько до дна. 

І все так добре: дні прекрасні, 

Життя, немов ріка пливе. 

Але ці миті  світлі, ясні, 

Війна жахлива забере. 

І добровольців так багато 

У ті дні збиратись почало. 

Покинула дівчина хату – 

І ось уже вона в АТО. 

Боролась мужньо з ворогами,  

Не брав її вогонь, патрон. 

Та коли друзів рятувала,  

Сама потрапила в полон. 

Допитували терористи - 

Зламати волю не змогли. 

І ця безстрашна, мужня жінка 

Зуміла гідність зберегти. 

Вже липень. Швидко дні проходять. 

І раптом сумна новина – 

У Росію її перевозять, 

Під варту взята там вона. 

Обвинувачує та влада 

ЇЇ у вбивстві росіян. 

Та це ж брехня! Та це ж не правда! 

Що ж вони кажуть їм та нам?! 

І до сих пір в СІЗО тримають, 

Зламати хочуть вороги. 

Та її силу, дух, бажання 

Не забере ніхто! Ні! Ні! 

Надія Савченко…Ім’я це 

Назавжди в наших є серцях. 

Ми вірим в неї. Ми всі знаєм: 

Вона для нас – надії птах! 

Ми молимося. Уся Вкраїна 

Поруч із Надією завжди. 

І зможем разом, об’єднавшись, 

Тяжкий, тернистий шлях пройти! 

              Олена Калініна, учениця 10 класу 



 

 

Жінка – весна 

  У моїй уяві весна постає як одна з найні-

жніших та   найпрекрасніших жінок. Неймо-

вірно гарна зовнішність, а ще краща – краса 

душі.  

  Коли приходить весна, завжди усе, ко-

лись зимою поснуле, із радістю й бажанням 

легко прокидається, показуючи всім свої бар-

ви та вишуканість. Тільки весна спроможна 

на такі чудеса. 

  У жінки-весни є три  сини: Березень, Кві-

тень і Травень. Хоч вони й хлопці, але пово-

дять себе ніжно, виявляють турботу: плетуть 

матері віночки, збираючи польові квіти на 

українських полях, заплітають білосніжні ко-

си та шиють бездоганне вбрання в українсь-

кому стилі. А весна їм за це віддячує. Берез-

ню щороку дарує дуже смачний та корисний 

березовий сік та підсніжники. Квітню - най-

прекрасніші барви квітів. А Травню - тепле 

сонце, яке ніжно припікає в останні дні перед 

літом. 

    Весну люблять усі.  А хіба можна її не 

любити? 

                            Дем'янчук  Яна, 7-А клас 
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ЖІНКА—ВЕСНА 

Жінка-весна 

Весна -  найчудовіша пора  року.  Вона несе 

за собою пробудження, тепло, злагоду та 

спокій. Усе  

оживає. Вес-

на, наче 

жінка, яка є 

символом но-

вого життя та 

оновлення 

природи.  

У цьому 

слові багато 

ніжності, доб-

ра, любові. Проте так буває не завжди. Наче мо-

лода зелена трава, що пробивається крізь  ще 

холодну землю, представниці жіночої статі  

йдуть по життю. Від гарної жіно-

чої посмішки часто залежить ви-

рішення проблем, які зникають 

наче крига, що тане навесні від 

золотавих промінчиків сонця. 

Весна, як жінка. Жінка, як весна: 

Буває ніжна, а бува примхлива, 

То зазвучить грайливо, як струна, 

А то раптово вибухне, мов злива!.. 

             Корень Дарья, 7-А клас 
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         Священне ім'я Матері              

 Із  давніх-давен зверталося й звертається 

людство в піснях  і молитвах,  віршах  і  пое-

мах  до  своєї  Берегині  —  до   Матері, усла-

влюючи її благословенне ім'я. Мати дарує 

людині життя, надихає на  добрі справи, від-

дає все, що має: тепло своєї душі, 

своє серце та  безмежну любов. Її колискові 

супроводжують нас протягом  усього життя, а 

мудре слово допомагає долати труднощі.  

Саме цьому  образові  присвяче-

ні  найкращі  твори відомих світо-

вих митців.  Їй,  дорогій  і  ми-

лій,  єдиній і коханій присвячували 

свої поезії Тарас Шевченко та Леся 

Українка,    Василь Симоненко та 

Андрій Малишко.  

У   шістдесяті  роки  XX  століт-

тя  в  українську  літературу прихо-

дить  плеяда  талановитих українсь-

ких   поетів:  І.  Драч,  Л. Костен-

ко,      Д.  Павличко,   Б. Олійник, 

В. Стус,  В. Симоненко.  Вони прагнули   на-

близити  людей  до  ідеалів  добра,   справед-

ливості, гуманізму,  правди — цих загально-

людських цінностей, за  якими  не губилися 

ідеї національної свідомості, патріотичних 

почуттів. 

Мати — це символ чистоти та любові, а 

образ рушника у вірші —

 символ  життєвого  шляху,  до-

лі.  Із  яким  душевним  теплом  автор гово-

рить  про Матусю: «рідна мати моя», «твоя 

незрадлива  усмішка, засмучені  очі  хороші 

твої». Образ матері в  «Пісні  про  рушник» 

набуває узагальненого значення. 

Твори  Андрія  Малишка про Матір — 

«Пісня  про  рушник»,  «Не стій,  мати, коло 

хати», «Яблуні» сповнені прекрасних почут-

тів  до жінки, що випестила, викохала його, 

дала життєвий заповіт:  

Мене навчала мати ще колись:  

— Як виростеш, моя мала дитино,  

То мудрим будь і мужнім будь в житті,— 

Скупі два слова.  

Нелегкі два слова.  

У  грізний час війни Павло Тичина напи-

сав сповнені невтішного смутку й щемливої 

ніжності рядки: «Матері забуть не можу...»  

Від  Шевченкового «Там матір добрую 

мою» до оцього Тичининого зізнання україн-

ська поезія протягом віків спі-

ває величальну  пісню Матері.  

     Уся  ж  бо  краса  світу, його 

безмежність  і  незбагненність 

утілилися  для  нас  у  жінці-

Матері.  Вона  —  наша  порад-

ниця  й розрадниця,  наша  на-

ставниця й заступниця. Пер-

ше  слово,  яке  ми вимовляє-

мо,  звернене  до неї, Матері, 

що  подарувала  нам  життя, 

трудом  і  мукою  щоден-

ною  навчила нас  говорити,  бачити  сонце, 

слухати  пісню. І тому з образом Матері по-

в'язуємо  ми  найдорожче серцю: рідний дім, 

квітучий сад, запашний степ — усе те, що 

зветься Батьківщиною:  

Вона посміхнулась, красива і сива, як доля,  

 Махнула рукою — злетіли увись рушники.  

 «Лишайтесь щасливі»,— і стала замисленим 

полем  

 На цілу планету, на всі 

покоління й віки.  

Отак, змальовуючи 

нелегкi долi жiнок, пись-

менники дають змогу за-

глянути в саму душу 

пiдневольного народу 

України на межi двох 

епох.                                                 

Караван, 10 клас 



 

 

Роль жінки в подіях  

Першої світової війни 

Питання  ролі жінки в суспільстві є актуа-

льним і  на сьогодні, адже жінки  продовжу-

ють боротися за свої права  в різних сферах  

суспільного  й сімейного життя, відстоюючи  

рівні права й рівні можливості з чоловіками. 

Від того, як буде поставлено чи вирішено пи-

тання щодо становища жінки в суспільстві, 

може залежати й шлях розвитку всього суспі-

льства в цілому (яке розвивається демократич-

ним шляхом). 

Після початку Першої світової війни в різ-

них країнах спостерігалося народне піднесен-

ня. Опозиційні політичні сили уклали переми-

р’я з своїми урядами перед лицем зовнішньої 

небезпеки та вирішення всіх соціально-

політичних питань було відкладено до кращих 

часів.  Патріотичний підйом не оминув і жі-

нок. Загальним явищем для всіх воюючих дер-

жав було  залучення жінок до роботи в різних 

галузях господарства.  

 Так жінки відкрили для себе нові професії, 

які    раніше      вважалися  виключно чолові-

чими. У більшості країн як 

Англія, Німеччина, США до 

зростання кількості жінок на 

підприємствах, ставилися 

прихильно, хоча й там знахо-

дилися противники жіночої 

емансипації, які не бажали 

зайвої конкуренції з боку  жі-

нок і побоювалися зростаю-

чої незалежністі від чоловіків 

у фінансовому плані.  

Дещо іншою, як виявило-

ся, була ситуація  у Франції, 

де жінки, зберігаючи історич-

ну пам'ять про численні рево-

люції та насилля минулого, намагалися, по 

можливості, виконувати свої традиційні соціа-

льні ролі.    

Крім більш активної участі в економічно-

му житті своїх країн у період Першої світової 

війни жінки  активно включилися в роботу 

Червоного Хреста, доглядали за пораненими в 

шпиталях, у тому числі й на фронті, за що де-

які з них відзначалися урядовими нагородами, 

як, наприклад, Рима Іванова - перша жінка, 

яка була відзначена нагородою, що вручалася 

виключно чоловікам-офіцерам, орденом Свя-

того Георгія IV ступеня. 

   На відміну від Європи, де сестрами ми-

лосердя служили  в основному  католицькі мо-

нахині  та протестантські діаконіси, у нас цій 

благородній справі присвячували себе пред-

ставниці всіх верств суспільства та навіть чле-

ни імператорської родини.  

Найбільш нехарактерною для жінок, із точ-

ки зору гендерної політики, була безпосередня 

участь у бойових діях. Найвідомішою була 

герцогиня Люксембургська Марія Адельгейда, 

яка хоробро чинила опір пересуванню німець-

ких окупантів углиб своєї 

країни.  

    Крім поодиноких фактів 

безпосередньої участі жі-

нок у війні, що траплялося 

в історії, у період Першої 

світової війни було започа-

тковано створення власне 

жіночих батальйонів смер-

ті, розвідки, зв'язку. Одним 

із найвідоміших  підрозді-

лів   армії став Доброволь-

чий жіночий ударний бата-

льйон смерті,        очолюва-

ний М. Бочкарьовою.  

     (прод. на стор.9) 
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Жінки-вояки були також у складі військ Ав-

стро-Угорщини. Олена Степанів була хорун-

жим Січових Стрільців, у складі добровольчих 

загонів жінки утворили окрему чоту в складі 

33 осіб.  Українські дівчата-члени загонів  ста-

ли першими жінками в бойових формуваннях 

Європи  першої половини XX століття. 

 Проте залучення жінок до воєнних опе-

рацій скоріше було виключенням із пра-

вил, ніж ще однією формою широкої 

участі жінок у подіях Першої світової 

війни. Мужність і сміливість жінок-

учасниць війни не може не викликати 

повагу, але їх вклад у перемогу був 

скоріше символічним і більше пропа-

гандистським. 

Можна сказати, що жінки на період вій-

ни зміцнили та закріпили свою безпосе-

редню участь у суспільному 

та воєнному житті, що у по-

воєнний час дало їм змогу 

розширити свої соціальні та 

політичні права та підготу-

вати суспільство до нової 

ролі жіноцтва в ХХ столітті. 

  Підгорна Дарина,  10 клас 

СЛАВЕТНІ ЖІНКИ 
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Жіночий день має давні традиції 

  Виявляється, жіночий день відзначали ще 

в Стародавньому Римі як матрони, так і їхні 

рабині. Перші отримували подарунки від чо-

ловіків, другі — вихідний. І ті, й інші виру-

шали до храму Вести, хранительки домашнь-

ого вогнища. Дійство мало вели-

чезне значення, оскільки жіноцтво 

утверджувало свої принципи.  

 У слов’ян укоренилася інша 

традиція — святкувати День ма-

тері (який, до речі, нині активно 

пропонують нам як альтернативу  

8 березня). Згодом і ці традиції відійшли в 

минуле. 8 березня 1857 року кілька сотень 

робітниць текстильних та взуттєвих фабрик 

Нью-Йорка провели страйк — вони вимагали 

10-годинного робочого дня, поліпшення 

умов праці й однакової з чоловіками за-

робітної платні. На честь цих подій на 

Міжнародній конференції жінок-соціалісток 

у Копенгагені 1910 року виступила Клара 

Цеткін. Ця офіційна версія поширюється 

здавна. 

А демонстрація нью-йоркських робітниць, 

судячи з усього, є лише міфом.  

   Але є трохи фривольна версія, відповідно 

до якої страйк у Нью-Йорку усе-

таки був. Та, погодьтеся, що жінки 

будь-якого роду діяльності мали 

право вимагати поліпшення умов 

праці, підвищення її оплати та 

скорочення робочого дня. І, до ре-

чі, вихідного в неділю!  

     1913 року, коли жінки Російської імпе-

рії вперше приєдналися до своїх закордонних 

подруг у прагненні відзначити Міжнародний 

жіночий день, 8 березня на європейських ка-

лендарях у нас за старим стилем відповідало 

23 лютого. Що, утім, тоді нікому не здалося 

підозрілим... 

                        Калініна Олена, 10 клас 
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Tetyana Chornovol 

“Famous ukrainian journalist Tetyana 

Chornovol fighting in Azov battalion in place 

of her husband who died in battle”. These 

words the Polish journalist Wojciech Bo-

yanovski reported on his Twitter page. 

Tetyiana Chornovol is Ukrainian journalist 

and civic activist, and one of the leaders in 

the Euromaidan protest campaign. She is fa-

mous for investigative reports about corruption 

in Ukraine, as well as for her adventurous direct 

actions. In 2014, she was elected to 

the Verkhovna Rada. 

  Chornovol - a prominent figure in the pro-

EU protests that have rocked Kiev 

since Mr Yanukovych abandoned a 

historic agreement with Brussels in 

favour of closer ties with old master 

Moscow. 

 Tetyiana Chornovol’s hus-

band Nicholai Berezovyi was a 

fighter in the volunteer Azov Battal-

ion. On August 10, he was wounded 

and died from 

loss of blood 

during the battle 

for the city of 

Ilovaisk. 

   After the 

death of her 

husband, 

Tetyana Chor-

novol was not 

afraid but de-

cided to contin-

ue the fighting 

for the peace 

and independence of 

Ukraine, she resigned from 

the position of the govern-

ment commissioner for anti-

corruption policy. 

   Tetyiana Chornovol is only 

one of the thousands women 

who are the pride of our 

Ukraine and all nation! 

   

СЛАВЕТНІ ЖІНКИ 



 

 

      Хочеться згадати про жінок, які на рівні з 

сильною статтю стоять на захисті України. 

     Захист Батьківщини в будь-які часи та в 

будь-якій державі завжди мав пріоритетне 

значення. Зрозуміло, що жінки-хранительки 

домашнього вогнища, як значна частина гро-

мади, не могли залишатися осторонь від цієї 

благородної справи.  

     В історії України вони завжди відігравали 

провідні ролі. Українки ніколи не ховалися за 

спинами чоловіків, завжди стояли поряд зі 

своїми коханими, батьками, братами, надиха-

ючи їх на подвиги, несли разом із ними важ-

кий тягар трудових і воєнних випробувань. 

       Сьогодні під час неоголошеної війни на 

сході України жінки теж не залишаються 

осторонь. Жінки-волонтери допомагають вій-

ськовим на передовій, пораненим у шпиталях, 

сім'ям загиблих; жінки-воїни беруть участь у 

бойових діях у складі добровольчих батальйо-

нів. А скільки жінок-медиків  щодня рятують 

життя бійцям АТО. 

      Уклоняємося жінці! 

                          Заболотня Марина, 6 клас 

On the Eve of March 8 i would like to men-

tion the women who stand at the strong  level in 

defence of security of Ukraine.  

Homeland Security at any time and in any 

country always had priority. It is clear that wom-

en , as a significant part of the community and the 

keepers of the home, could not stay out of this 

noble cause. 

In the history of Ukraine they always played 

a leading role. Ukrainian women never hid be-

hind men always stood alongside their loved 

ones, parents, brothers, inspiring their deeds, car-

rying with them the heavy burden of labour and 

military tests. 

Today during an undeclared war in eastern 

Ukraine women also not excluded. Volunteers 

help the military at the forefront, the wounded in 

hospitals, the families of the dead soldiests; many 

women involved in the fighting in the volunteer 

battalions, and a lot of women doctors save lives 

of soldiers of ATO every day. 

  So, dear Ukrainian  women you are the best 

in the world! I wish you to be healthy, happy and 

wealthy! Ukraine is proud of you! 

           Zabolotnya Maryna,  Form 6  
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      Уклоняємося жінці!Уклоняємося жінці!Уклоняємося жінці!   
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                     Мати Тереза  

Агнеса народилася в Македонії. Вона була 

наймолодшою в албанській родині. У 12 років 

дівчина вирішила присвятити своє життя 

релігії. У 18 років Агнеса покинула домівку, 

вступивши  до лав місіонерської організації 

Сестри Лорето. 

Після перебування в Ірландії, де вона вив-

чила англійську, щоб мати змогу навчати 

індійських дітей, Агнеса 

поїхала до Індії в 1929 році, 

де приєдналася до послуш-

ниць монастиря Дарджілінг, 

розташованого в Гімалаях. 

У 1931 році вона прийняла 

першу обітницю, обравши 

собі ім'я Тереза на честь Те-

рези де Лізьє, покровитель-

ки місіонерів. У 1937 році 

вона прийняла повну обіт-

ницю черниці. 

Черниця Тереза відчула те, що вона оха-

рактеризувала призванням у признанні: «Я 

повинна піти з монастиря й допомагати 

бідним, живучи їхнім життям. Це було велін-

ня. Не скоритися йому - це означало б зраду 

віри». Вона розпочала працювати серед 

бідних у 1948 році, замінивши чернечий одяг 

монастиря Лорето на просту бавовняну чіру з 

блакитним обрамленням. Спочатку Тереза 

заснувала школу в Мотіджгілі, а незабаром 

почала піклуватися про голодних і зневіре-

них. Мати Тереза отримала дозвіл Ватикану 

заснувати Конгрегацію, яка незабаром пере-

твориться в Доброчинні місії. У 1952 році во-

на відкрила перший притулок для хворих лю-

дей  у приміщенні, яке їй надало місто Каль-

кута. Доброчинні місії відкрили в Калькуті 

кілька клінік, забезпечуючи їх ліками, бинта-

ми та їжею. Доброчинні місії збирали дедалі 

більше безпритульних дітей, тож мати Тереза 

відчула необхідність створити спеціальний 

притулок для них. У 1955 році вона відкрила 

Нірмала Шісту Бгаван  Дитячий будинок не-

порочного серця. У 1982 році під час облоги 

Бейруту мати Тереза врятувала 37 дітей, що 

не могли вибратися з прифронтового шпита-

лю. Мати Тереза привозила допомогу голод-

ним в Ефіопії, постраждалим від радіоактив-

ного опромінення в Чор-

нобилі, жертвам земле-

трусу у Вірменії. У 1991 

році вона вперше за ба-

гато років повернулася 

на Батьківщину, 

відкривши Братський 

будинок місії доброчин-

ності в Албанській сто-

лиці Тірані. До 1996 ро-

ку під її керівництвом 

діяли 517 місій у понад 

100 країнах світу. 

Мати Тереза пережила серцевий напад у 

Римі в 1983 році під час відвідин папи Івана 

Павла II. У 1991 році в Мексиці проблеми з 

серцем повторилися. Вона запропонувала 

свою відставку з поста керівника Доброчин-

них місій. Але таємне голосування серед чер-

ниць вирішило, що вона повинна залишитися. 

Мати Тереза погодилася 

продовжувати працюва-

ти. На момент смерті ма-

тері Терези Доброчинні 

місії налічували 4000 се-

стер,  300 братів і біля 

100 000 волонтерів, вони 

працювали в 610 місіях в 

123 країнах світу. 

Гордієнко Юлія,  

10 клас 



 

 

Чи існував фемінізм в Україні? 

  Із давніх пір в українській історії 

постало питання про визначення ролі 

особистості жінки. Оскільки літера-

турні твори, що присвячувалися нез-

ламності та непоборності жінок мали 

своє місце як серед чоловіків-

письменників, так і серед жінок. 

     О. Коби-

лянська най-

яскравіше 

втілює ідею 

українського 

літературно-

го фемінізму 

на межі століть. Письменниця була 

феміністкою за переконанням, 

феміністками є також і її героїні. О. Ко-

билянська  була твердою поборницею 

жіночої самостійності в Галичині 80-90 

рр. ІХ ст.. “Царівна” – елементи авто-

біографізму, типово    жіночий,   

“інтимний” жанр. О. Кобилянська –

  палка прихильниця Ніцше, але ро-

зуміє вона його філософію поверхнево 

(подолання нудоти життя, пошук вищо-

го життєвого сенсу,  прагнення знайти в 

конкретному соціумі “надлюдину”, із 

якою варто провести життя або стати 

такою “надлюдиною” самій). 

     Ще однією прихильницею 

фемінізму того часу, на думку до-

слідників, є Леся Українка. Вона, 

наприклад, зізнавалася, що “історію 

Мавки може 

тільки жінка 

написати”, що її 

“Дон Жуан” - 

“власний, не пе-

рекладений, 

оригінальний 

тим, що його написала жінка”. 

      Леся Українка була головним чи-

ном інтелектуальною письменницею й 

інтелектуальною феміністкою, писала 

про неординарних жінок великої сили 

волі й інтелекту, які потрапляють у ме-

жеві ситуації та тривожні обставини, 

дбала про багатовимірне зображення 

жіночої психіки.  Письменниця за-

суджує систему, що вимагає від жінки 

поведінки, яка заперечує її волю та не-

залежність. 

       Найяскравішою представницею 

української феміністичної критики є 

Оксана Забужко, яка намагається пере-

осмислити попередню літературну тра-

дицію в проекції на 

феміністичну пер-

спективу.  

    Отже, фемінізм 

– це не обов’язково 

пригноблення чо-

ловічої сутності й 

піднесення над нею 

жіночої.  

Цілик Анастасія, 

         10 клас  

СЛАВЕТНІ ЖІНКИ 
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День відкритих дверей 

Із метою тісної співпраці адміністрації 

гімназії, педагогічного колективу, учнів та 

батьків, для забезпечення ефективності нав-

чально-виховного процесу в гімназії «Ерудит» 

було проведено День відкритих дверей. 

До навчального закладу завітали батьки 

гімназистів. Вони відвідали відкриті уроки, 

поспілкувалися з учителями-предметниками, 

адміністрацією, кураторами.  

Колектив гімназії завжди радий зустрічам і 

спілкуванню з батьками своїх вихованців.  

 Це чудова співпраця. 

 

Переможці  

  Учні гімназії «Ерудит» – переможці відк-

ритої дитячо-молодіжної першості Солом’ян-

ського району з орієнтування. 

15 березня 2015 року в лісопарковій зоні 

Парку Партизанської Слави відбулися міські 

змагання зі спортивного орієнтування. Ко-

манда юних туристів гімназії «Ерудит» взяла 

активну участь у різних вікових групах. 

Вітаємо наших призерів: 

Москаленка Марка, учня 5 класу, I місце з 

орієнтування на відкритій дитячо-молодіжній 

першості Солом’янського району з орієнту-

вання; 

   Рудич     Олександру,   ученицю 7-А кла-

су, II місце з велосипедного туризму; 

  Гармаш    Валерію,   ученицю 7-Б класу, 

III місце з велосипедного туризму. 

Хомицька Юлія Борисівна, керівник гуртка 
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День учнівського  

самоврядування      

 Роль учнівського са-

моврядування набуває не-

абиякого значення в сучас-

ному суспільстві, яке до-

сить стрімко розвивається. 

Учнівське самоврядування  

у світі займає досить довгу 

історію. Світова педагогіч-

на спільнота  створює умо-

ви для його розвитку. Так 

у «Європейській хартії для 

демократичних шкіл без 

насилля» зафіксовано, що 

«кожен навчальний заклад 

має створити шкільне са-

моврядування, обране від-

повідно до демократичної 

процедури, яке складається 

з учнів, учителів, батьків, а 

також інших зацікавлених 

членів шкільної спільноти. 

Усі члени цього виборного 

органу мають право голо-

су». 

Навчитися жити й 

працювати в умовах демо-

кратії – вимога часу. Безпе-

речно, навички управління 

суспільством стануть 

надбанням людини. Уміння 

управляти – талант, який треба  розвивати. 

Можливості зробити це в нас є. 

18 березня 2015 року в гімназії відбувся 

День учнівського самоврядування. Захід про-

водився з метою пропагування серед учнівсь-

кої молоді основних засад місцевого самовря-

дування, формування активної життєвої пози-

ції старшокласників та ре-

алізації їх лідерського потен-

ціалу, виховання інтелектуаль-

но і духовно розвиненого 

підростаючого покоління – 

майбутнього нації. 

У Дні учнівського самовряду-

вання взяли участь усі!        

          Навчальний процес гім-

назії  цього дня проходив під 

чітким контролем дублерів 

адміністрації школи.  Уроки 

проходили в звичному режимі. 

Заздалегідь «майбутні вчителі» 

ознайомилися з навчальним 

матеріалом, який вони  давали 

учням. Усі з великим нетерпін-

ням чекали  цього дня та хви-

лювалися. Але приводу не бу-

ло - усі гімназисти залишилися 

задоволені. Уроки сподобали-

ся, адже  все проходило цікаво 

й захоплююче. 

   І все ж погодьтеся, що потрі-

бен ще значний період стано-

влення культури демократич-

ного мислення та демократич-

ної практики, який забезпе-

чить справжній баланс повно-

важень у шкільному колекти-

ві та надасть учнівському са-

моврядуванню реальну самос-

тійність. Упевнена, що забез-

печити її має Закон про учнівське самовряду-

вання, якого досі в Україні немає. Так може 

треба замислитися над проблемою та виріши-

ти її  в найближчий час. Майбутнє в наших 

руках, треба його не загубити. 

Стрешенець Вікторія, 10 клас 



 

 

      

16                                                                       №7(87)  березень, 2015 

ЕРУДОВАНИЙ ГІМНАЗИСТ 

Від редакторів газети: якщо вам цікава наша газета, із радістю вислухаємо ваші пропозиції щодо введення нових  
рубрик, а також власні погляди на життя, посприяємо реалізації ваших творчих здібностей. 

Засновник та  

видавець 
 газети 

  
гімназія 

«Ерудит» 

м.Київ 
  

Колектив редакції: 
  Гол. редактор, коректор Андрієнко С.В. 

Помічники редактора:   

Заболотня О.О., Конопля Т.Г. 
(Газета на правах інформаційного бюлетеня)       

 

Голови рубрик:  Стрілець Анастасія, 9 кл., Комісар-

чук Юлія, 9 кл., Сухіна Єлизавета, 9 кл., Запольська 

Валерія, 8-Б кл.,  Пузакова Анастасія, 9 кл.. 

Наша адреса 

м.Київ, вул. Тупікова, 27 

тел. (044) 401-10-61 

E-mail:erudit-times@ ukr.net 

www.erudite-gim.at.ua 
 

Віддруковано на підприємстві 
Поліграфічний центр  “Квітка” 

Наклад -  50 прим. 

Усі опубліковані матеріали є власністю редакції. Відповідальність за достовірність інформації несуть автори 
 матеріалів. Погляд редакції не завжди може співпадати з поглядом авторів матеріалів. 

Фото не завжди є прямими ілюстраціями до тексту. Рукописи не рецензуються та не повертаються! 


