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День Землі 

День Землі — громадянська 

ініціатива, відкрита для приєд-

нання будь-яких людей, груп та 

організацій. 

День Землі проводять навесні 

з метою спонукати людей бути 

уважнішими до тендітного й 

вразливого довкілля планети Зе-

мля.  

Цього дня в різних країнах за 

традицією лунає Дзвін Миру, за-

кликаючи людей Землі відчути 

всепланетну спільність і доклас-

ти зусиль до захисту миру на 

Планеті та збереження краси на-

шого спільного дому. Дзвін Ми-

ру — символ спокою, мирного 

життя та дружби, вічного бра-

терства й солідарності народів. І 

водночас — це заклик до дії в 

ім'я збереження миру та життя 

на Землі, збереження людини та 

культури.  

Природа!.. Мабуть, найбільшу 

насолоду й радість, найпалкішу 

любов до рідного краю, до жит-

тя викликає спілкування з при-

родою. Вона завжди чарувала й 

чарує, хвилювала й хвилює кож-

ного з нас! Шепіт голубої води, 

зелених дібров, спів дзвінкого-

лосих пташок, запах і розмаїття 

квітів – усе це дорога серцю, ні з 

чим не зрівнянна природа рідно-

го краю.  

   І як же сьогодні ми віддячує-

мо за це все? Людство бере, а то-

чніше, відбирає в природи деся-

тки мільярдів тонн речовин і ма-

теріалів на свої потреби, повер-

таючи їй 20 мільярдів тонн від-

ходів, які забруднюють Землю. 

Пропоную замислитися над до-

лею Планети. У кожного з нас, 

землян, сьогодні дедалі більше 

підстав бодай на якусь мить від-

воліктися від щоденної рутини й 

замислитися над до-

лею рідної Планети. 

Вона ж бо наш спіль-

ний дім, і порядок у 

цій великій вселенсь-

кій оселі напряму за-

лежить від кожного.   

Пузакова Анастасія,  

10 клас 

Випуск №9(98) квітень 2016 року 
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Природа потребує захисту 

Ще в середині XX століття людство 

вступило в епоху науково-технічного 

прогресу, що посилило нищівний 

вплив на природу.  

На жаль, Україна є однією з най-

більш неблагонадійних в екологічному 

плані країн Європи, адже фінансування 

природоохоронних заходів завжди здій-

снювалося за залишковим принципом. 

Унаслідок цього економіка України пе-

ренасичена виробницт-

вами із застарілими тех-

нологіями. Люди необ-

думано експлуатують 

природу, а іноді просто 

не замислюються над на-

слідками своїх вчинків. 

Загалом для українців 

характерне дбайливе 

ставлення до своєї землі, природи, на-

вколишнього середовища. Однак будь-

яке суспільство, піднімаючись на вищі 

щаблі науково-технічного прогресу, 

удосконалюючись, як правило, завдає 

природі невиправної шкоди. Тому лю-

дина опиняється в замкненому колі: за-

лежить від природи, але, прагнучи по-

ліпшити своє життя, цю природу зни-

щує. 

Сьогодні перед Україною дуже гост-

ро постала проблема екологічного за-

хисту її громадян, зріс інтерес уряду до 

екологічних питань. Українці намага-

ються перебудувати свої взаємини з 

природою: застосовують програми що-

до економного використання природ-

них ресурсів, контролюють рівень за-

бруднення біосфери відходами вироб-

ництва, проводять оздоровчо-гігієнічні 

заходи, поглиблюють наукову й вихов-

ну роботу з екології. Однак зрозуміло, 

що цього буде замало, якщо кожен із 

нас не налаштується на дбайливе став-

лення до неньки-природи, нашої году-

вальниці, на усвідомлення 

себе частиною великої сі-

м’ї, яка, потрапивши в бі-

ду, намагається вижити й 

продовжитися в майбутніх 

поколіннях. Тому так важ-

ливо плекати в серці лю-

бов до своєї Батьківщини, 

ділитися цим почуттям з 

іншими, передавати нащадкам. 

Нині природа України як ніколи пот-

ребує нашого захисту.  

Саме тому кожен із нас мусить усві-

домити, наскільки важливо піклуватися 

про природу рідної землі, не шкодити 

їй. Потрібно нарешті зрозуміти, що лю-

дина — це частинка великої матері-

природи, яку не слід підкорювати, а 

треба жити з нею в гармонії. Любити 

та берегти рідну землю, дбати про її 

благополуччя — ось у чому полягає па-

тріотизм.  

          Мазаєва Маргарита, 9-А клас 



 

 

 №9(98) квітень  2016   3  

Історія освоєння Космосу 

У 1903 році Ціолковський Костянтин 

Едуардович  висунув ідею про викорис-

тання ракет для космічних польотів. Він 

у загальних рисах  спроектував ракету 

для міжпланетних сполучень. 

Німецький учений Герман Оберт  у 

1920   році також виклав принципи між-

планетного польоту. 

    Український учений-

винахідник   Кондратюк    Юрій Васи-

льович  у січні 1929  року 

в Новосибірську  за власний кошт випус-

тив книгу «Завоювання міжпланетних 

просторів». 

Американський учений Роберт Год-

дард 1923  року почав розроб-

ку рідинного ракетного двигуна  й до кі-

нця 1925 року створив працюючий про-

тотип. 16 березня  1926  року він запус-

тив першу рідинну ракету, паливом для 

якої були бензин  та рідкий кисень. 

Перші роки розвитку космонавтики 

характеризувалися не співпрацею, а гос-

трою конкуренцією між державами. Мі-

жнародна співпраця почала інтенсивно 

розвиватися тільки на початку ХХ сто-

ліття завдяки спільній побудо-

ві Міжнародної космічної станції  та до-

слідженням на її борту. 

Найважливіші етапи освоєння Космо-

су: 

 1957 року під керівницт-

вом Корольова  створено першу у сві-

ті міжконтинентальну балістичну ра-

кету  Р-7, яка того ж року була викори-

стана для запуску першого у світі 

штучного супутника Землі. 

• 4 жовтня 1957 запущено пер-

ший штучний супутник Зем-

лі  «Супутник-1».  

• 12 квітня  1961 здійснено пер-

ший політ  людини у космос (Ю. Гага-

рін ) на кораблі «Восток-1».  

• 1 березня  1966  станція «Венера-3»  

уперше досягла поверхні  Венери. Це 

був перший у світі переліт космічного 

апарата з Землі на іншу планету.  

• 21 липня  1969  - перша висадка лю-

дини на Місяць  (Н. Армстронг) у рам-

ках місячної експедиції кораб-

ля «Аполлон -11», що доставив на Зем-

лю перші проби місячного ґрунту.  

• 19 квітня 1971  запущено пер-

шу орбітальну станцію «Салют-1».  

• 12 квітня  1981  — перший політ 

першого багаторазового транспортного 

космічного корабля «Колумбія».  

На сьогодні розвиток Космосу продов-

жується. 

                Ігнатенко Олександр, 9-А клас 

ЮНІ ДОСЛІДНИКИ КОСМОСУ 
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Природні дива 

Місячна веселка 

Ми майже звикли до звичайної весел-

ки. Але нічна веселка - набагато більш 

рідкісне явище, ніж веселка денна. Вона 

може з'явитися лише тоді, коли Місяць 

повний або майже повний, - саме в цей 

час він буває найяскравішим. І все одно 

його яскравості недостатньо, бо Місячна 

веселка значно блідіша за звичайну. Це 

пояснюється тим, що Місяць відбиває від 

Сонця менше світла, ніж випромінює са-

ме Сонце. 

Для появи Місячної веселки, за винят-

ком тих, які викликані водоспадом, 

Місяць має знаходитися невисоко в небі 

(менше ніж 42 градуси й бажано ще ниж-

че) і небо має бути темним. І звичайно ж, 

навпроти Місяця повинен іти дощ. Шука-

ти місячну веселку потрібно на проти-

лежній від Місяця стороні неба. 

Феномен місячної веселки спостерігаєть-

ся лише в кількох місцях у світі. Напри-

клад, на території Йосемітського націо-

нального парку (США) знаходиться вели-

ка кількість водоспадів, тому тут можна 

спостерігати Місячні веселки, особливо 

при весняному підвищенні рівня води від 

талого 

снігу. Але, 

імовірно, 

при достат-

ньо сильно-

му тумані і 

ясній погоді нічну веселку можна спо-

стерігати на будь-яких широтах. 

Полярне сяйво 

Загадкове Полярне сяйво - це 

люмінесценція 

(світіння) верх-

ніх шарів атмо-

сфер усіх пла-

нет, які мають 

магнітосферу, 

унаслідок їх 

взаємодії з зарядженими частинками со-

нячного вітру. У нас на Землі Полярні 

сяйва спостерігаються переважно у висо-

ких широтах обох півкуль в овальних зо-

нах-поясах, які оточують магнітні полюси 

планети - авроральних овалах. Полярні 

сяйва навесні та восени виникають поміт-

но частіше, ніж взимку чи влітку. Пік ча-

стотності доводиться на періоди, 

найближчі до весняного й осіннього 

рівнодення. 

У спектрі полярних сяйв Землі 

найбільш інтенсивне випромінювання ос-

новних компонентів атмосфери - азоту та 

кисню. Світіння кисню дає зелений та 

червоний кольори, азоту - фіолетовий та 

зелений. При спостереженні з поверхні 

Землі Полярне сяйво з’являється у ви-

гляді мінливого світіння неба або рухо-

мих променів, смуг, корон, «завіс». Три-

валість полярних сяйв становить від де-

сятків хвилин до кількох діб. 

                              Грушка Анастасія, 5 клас 
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Лікарські рослини України 

     За багато століть люди 

випробували безліч різних 

методів і засобів лікуван-

ня. Медичні знання удо-

сконалювалися, у лікарсь-

кій практиці застосовува-

лися раніше не використа-

ні кошти, і лише деякі з 

них, пройшовши багатові-

кову перевірку, були ви-

знані дієвими й використовуються в 

медицині аж до нашого часу. Безсумні-

вно, ними є лікарські рослини. 

     Фітотерапія — гілка природоліку-

вання, зародилася в далекій давнині, — 

має на увазі лікування рослинами й лі-

карськими засобами рослинного похо-

дження. Мільйони років накопичували-

ся ці знання й передавалися наступним 

поколінням. Тривалий час трави вважа-

лися майже єдиним лікарським засо-

бом. І тільки в наші дні хімія надала 

медицині синтетичні ліки, вироблені на 

фармацевтичних підприємствах. Успіх 

органічного син-

тезу лікарських 

речовин у сучас-

ному світі безсу-

мнівний, але все 

ж головним дже-

релом отриман-

ня лікарських 

засобів є дари 

рослинного світу — лікарські рослини, 

звичні оку трави рідних лісів, полів. 

     Використання цілющих властиво-

стей лікарських рослин можна знайти в 

пам'ятниках прадавньої культури -

санскритською, староєврейською, ки-

тайською, грецькою, римською. Ще до 

нової ери в Єгипті, Китаї, Тибеті, Індії 

й інших країнах Сходу склалися систе-

ми профілактики й терапії різних за-

хворювань людини шляхом викорис-

тання найчастіше в натуральному ви-

гляді спеціально приготованих продук-

тів з рослинних, тваринних тканин, мі-

неральної сировини. Рослини в той да-

лекий час служили людині і їжею, і лі-

ками. Цей взаємозв'язок  закріпився ге-

нетично. Таким чином, здоров'я сучас-

ної людини багато в чому залежить від 

якості й кількості, що поступають із 

їжею, біологічно активних речовин. То-

му їх вживання є одним з найважливі-

ших альтернативних методів оздоров-

лення людини й профілактикою най-

більш поширених захворювань. У наш 

час з'явилися нові 

прийоми виготов-

лення ліків 

(настоїв, екстрак-

тів, порошків) із 

природної сирови-

ни. 

 Виграненко Дарина,  

5 клас 



 

 

Природні помічники людини 

Шипшина звичайна 

Шипшина звичайна або дика троян-

да - невисокий кущ, який досягає висо-

ти двох - двох із половиною метрів. Гіл-

ки шипшини 

звисають ду-

гоподібно, по-

криті серпо-

видними ко-

лючками та на 

рідкість міцні. 

Збір плодів 

проводиться до настання заморозків. 

Якщо настають морози, плоди шипши-

ни втрачають свої цілющі властивості. 

Сушать плоди в спеціальних печах при 

температурі до ста градусів за Цельсі-

єм. Під час сушіння плодів необхідно 

постійно здійснювати контроль. Збері-

гають сухі плоди шипшини в закритих 

склянках або полотняних мішках до 

двох років. 

Чистотіл великий 

Чистотіл великий або золота трава,  

молочай жовтий, чистуха, бородавкова 

трава - усе це назви однієї лікарської ба-

гаторічної рослини, що  містить у всіх 

своїх частинах молочний сік помаран-

чевого кольору. 

Сьогоднішня традиційна медицина 

використовує цілющі властивості цієї 

рослини при лікуванні печінкових за-

хворювань, 

жовчного мі-

хура. Настоя-

нку чистотілу 

призначають 

при гепатиті, 

гастриті, холе-

циститі. А при псоріазі рекомендується 

щодня приймати ванни з відваром трави 

чистотілу. 

Кульбаба лікарська 

Кульбаба лікарська або масляна квіт-

ка, березневий кущ, коров'яча квітка, 

молочний колір, повітряна квітка - тра-

в'янистий багаторічник, витривалий і 

стійкий, а тому відмінно росте на будь-

яких ґрунтах, у будь-яких атмосферних 

умовах. Корінь кульбаби - стрижневий і 

потужний, 

може дося-

гати довжи-

ни до три-

дцяти сан-

тиметрів.  

У народ-

ній медицині листя й коріння кульбаби 

використовувалися у якості засобів, які 

збуджують апетит, для лікування катару 

шлунка. Ця рослина є ефективним помі-

чником у лікуванні каменів у нирках, 

печінці, жовчному міхурі, атеросклеро-

зу ниркових запальних процесів. 

                    Ніколаєнко Володимир, 9-А клас 
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Прекрасне диво  

природи «тунель кохання» 

У природи свої власні закони. З ча-

сом вона вміє вміло наводити порядок у 

місцях, де раніше активно погоспода-

рювали люди. Колись на цьому місці 

знаходилися новенькі блискучі рейки, 

що йдуть удалину по довгій доріжці зі 

шпал. Час від часу по гілці проїжджали 

потяги. Потім у лісі все 

рідше став лунати 

стукіт коліс, поки 

залізну дорогу 

остаточно не за-

кинули. Вона заросла 

зеленню, але не суціль-

ними чагарниками, че-

рез які навіть білкам 

складно було б пробра-

тися, а справжнісінь-

ким туне-

лем. Природа вирішила 

довести, хто є найголовнішим і 

найбільш успішним ландшафтним ди-

зайнером на цій планеті. 

Навесні, улітку й восени навколо 

шпал виростають зелені стіни й стеля, 

що ваблять романтиків з усієї 

країни всередину незвичайного тунелю. 

Ось такий ще один гарний приклад, 

який зайвий раз доводить, що нам ще 

багато чому варто повчитися в природи. 

«Тунель кохання» – одне з тих місць 

в Україні, яке незмінно привертає ро-

мантиків і молодят. Уважається, що тут 

закохана пара може загадувати будь-яке 

бажання, і якщо любов справжня, то во-

но обов’язково збудеться. 

Якщо всі ваші бажання вже здійсни-

лися, або ви поки ще не знайшли свою 

другу половину, то лісом можна погу-

ляти наодинці з собою або в компанії 

друзів, милуючися значним спектром 

зелених відтінків. Гра світла й тіні і 

рейки, що йдуть у 

густу гущавину, ста-

ють відмінним сю-

жетом для фото-

графів. 

      Ліс, що утво-

рив «Тунель кохан-

ня», тягнеться при-

близно один кіло-

метр. Сама залізниця  

є довжиною в 3 км і 

з’єднує село Клевань 

з Оржевським дере-

вообробним 

комбінатом. Уважається, що дорога за-

кинута й не діє, але фотографії з потя-

гом, тим не менше, у мережі зустріча-

ються. 

Якщо ви закохані, то їдьте в “Тунель 

любові” удвох.  

Найкрасивіше «Тунель кохання» ви-

глядає влітку й на початку осені, коли 

на деревах багато листя. Після хорошо-

го снігопаду густий ліс теж приваблює 

своєю загадковістю. 

Кірик Діана, 10 клас 



 

 

  Види тварин на межі зникнення 

Амурський леопард  

Знайдений у Приморському краї Росії 

далекосхідний леопард є дуже рідкісною 

твариною: згідно з даними, із 2007 року 

було зафіксовано лише від 14 до 20 доро-

слих особин і 5-6 дитинчат.  

Ця велика кішка включена до списку 

2300 видів, які знаходяться на межі зник-

нення, згідно з даними Міжнародного со-

юзу охорони природи.  

Суматранський  

носоріг  

Загальна чисель-

ність цього вимираю-

чого виду - менше 275 

особин. Як і інші види 

носорогів, суматрансь-

кий носоріг піддався 

винищенню з боку 

браконьєрів, що полюють за цінними ро-

гами.  

Західна рівнинна горила  

Дослідження, розпочаті ще в 1980 ро-

ці, показують, що двома основними при-

чинами зникнення горил на їх батьківщи-

ні, в Африці, є комерційне полювання й 

вірус Ебола.  

Гірський карликовий опосум  

Цей карликовий гризун є єдиним авс-

тралійським ссавцем, який живе в горах. 

Але кількість цих маленьких істот знижу-

ється, так як ареал їх проживання обме-

жується або знищується через реалізацію 

численних будівельних проектів, у біль-

шості випадків - гірськолижних курортів.  

Філіппінський крокодил  

Філіппінський крокодил є відносно 

невеликим прісноводним крокодилом: са-

мці зазвичай не виростають більше 3 мет-

рів у довжину, а самки мають ще менші 

розміри. За даними Міжнародного союзу 

охорони природи, місця проживання реп-

тилій: озера, болота, ставки та інші неве-

ликі прісноводні 

басейни - зазви-

чай перетворю-

ють у рисові по-

ля. До того ж 

тварина значно 

постраждала від 

полювання й ва-

рварських мето-

дів рибальства з 

використанням динаміту.  

Північний лисий ібіс  

Північний лисий ібіс уважався вимер-

лим видом, поки його знову не відкрили в 

сирійській пустелі, недалеко від Пальмі-

ри, у 2002 році. Утручання в природні 

умови проживання, а також полювання - 

основні фактори того, через що птах став 

зникаючим видом на Близькому Сході.  

Згідно з турецькою легендою, північ-

ний лисий ібіс був одним із перших пта-

хів, кого Ной випустив із ковчегу як сим-

вол родючості.  

            Коваль Катерина, 9-А клас 
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Рідкісні види 

Автори нещодавно виданої Червоної 

книги стверджують, що біологічне різ-

номаніття Землі може значно скороти-

тися. На їх думку, кожен п’ятий вид тва-

ринного й рослинного світу перебуває 

на межі вимирання. Більш того, фахівці 

говорять, що ситуації все більше загост-

рюються. 

Глобальний список зникаючих і рідкі-

сних видів флори та фауни був предста-

влений у Японії на конференції з біоріз-

номаніття,       яка         проходила     під 

егідою ООН. 

Найчисленніші втрати тварин і рос-

лин екологи спостерігають на територі-

ях Південно-Східної Азії. Тут дуже 

швидко зникають ареали проживання 

різних видів через масову вирубку лісів 

під сільськогосподарські потреби, а та-

кож під вирощування культур, із яких 

виготовляють біологічне паливо. 

Також варто наголосити, що завдяки 

спеціальним заходам по збереженню 

видів, удалося отримати й деякі позити-

вні результати. За словами представни-

ків Міжнародного союзу охорони при-

роди, екологи вже зберегли життя вели-

кої кількості різних птахів.  

Лістовидка острова Лорд Хау 

      Уважалося, 

що це комаха 

вимерла після 

того, як на ост-

рів, що знаходиться між Австралією і 

Новою Зеландією, були завезені щури. 

Проте в 2001 році вид був заново від-

критий на Піраміді Болла - невеликому 

безлюдному вулканічному острові приб-

лизно в 20 кілометрах на південний схід 

від острова Лорд-Хау. 

Біла антилопа 

Учені говорять, що зараз налічується 

всього 300 осо-

бин цього виду. 

Чисельність цих 

тварин різко впа-

ла через полю-

вання, посухи й 

навіть від розвитку туризму. Раніше цей 

вид був поширений на широких площах 

Африканського регіону, а тепер його мо-

жна знайти тільки в Республіці Нігер. 

Суматранський орангутанг 

Уродженець ос-

трова Суматра в 

Індонезії, орангу-

танг страждає від 

вирубки дерев, то-

му що ліси є його 

середовищем існування. Чисельність 

цих великих мавп скоротилася на 80% 

за останні 75 років. Учені вважають, що 

в дикій природі залишилося не більше 

7300 особин цього вимираючого виду. 

Саме від людей задежить їх подальше 

існування. 

Сліпченко Анна, 9-А клас 
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Екологічна міліція 

 Цікаво, що на Закарпатті працює еко-

логічна міліція. Її створення ініціювало 

Державне управління екології в Закар-

патській області. У такий спосіб 

сподіваються запобігти зникненню 

рідкісних видів флори й фауни Карпат.  

70 відсотків тварин, що населяють ліси 

Закарпаття, внесено до Червоної книги. 

Разом з тим, зареєстровано 400 видів 

зникаючих рослин, 

десятки з яких – на 

межі вимирання. 

Поки що всі спро-

би екологів відро-

дити флору й фау-

ну Карпат – марні. 

Для безробітних  

мешканців гірсь-

ких районів бра-

коньєрство та про-

даж лісових квітів 

і лікувальних трав 

– чи не єдиний 

спосіб заробити 

гроші. При цьому 

торговці нічим не ризикують. Жорсткі 

штрафні санкції до них можуть застосу-

вати лише довівши, що рослини були 

зірвані в лісі, а не вирощені в теплиці. А 

це практично не можливо. Тому й ви-

никла ідея здійснювати контролюючі 

рейди не лише на ринках, а й у лісах, 

чим, власне, і повинна займатися еко-

логічна міліція. За словами Мирона 

Цюбика, начальника управління екології 

в Закарпатській області, зараз це питан-

ня розглядають на рівні Міністерства 

внутрішніх справ та Міністерства еко-

логії. Розробляється також механізм 

фінансування новоствореної структури. 

Перші екологічні патрулі на Закарпатті 

можуть з’явитися вже на початку літа. 

      Організація збереження видів тва-

рин і рослин, за-

несених до Чер-

воної книги 

України, 

поліпшення сере-

довища їх пере-

бування чи зрос-

тання, створення 

належних умов 

для розмноження 

в природних умо-

вах, розведення 

та розселення по-

кладається в 

межах їх компе-

тенції на Кабінет 

Міністрів України, Ради народних депу-

татів, місцеві державні адміністрації, 

виконавчі органи місцевого самовряду-

вання, Міністерство екології та природ-

них ресурсів України та інші державні 

органи, на які законодавством України 

покладено здійснення функцій у цій 

сфері. 

Попович Вікторія, 5 клас 



 

 

Моя улюблена тварина 

Я люблю тварин, і в мене вдома є со-

бачка. Я дбаю про мого улюбленця,  про-

воджу багато часу з моєю тваринкою. 

Кілька років тому моя мама привела 

собаку в наш дім. Це було чорненьке ма-

леньке щеня. Мені воно дуже сподоба-

лося. Тепер це вели-

кий собака. Це такса 

Ася.  

Ася має коротку 

шерстку на своєму 

тілі. Хвіст мого соба-

ки довгий. Я вчу  тва-

ринку, щоб вона  давала мені лапу. Іноді 

собака робить це добре. 

Коли мої друзі приходять до мене, я 

з гордістю розповідаю про Асю. 

Мені подобаються дикі тварини теж. 

Я їх бачила в зоопарку. Кожного літа мої 

батьки і я йдемо до зоопарку, щоб поди-

витися на них. Цікаво 

спостерігати за  мавпами, 

слонами, крокодилами та 

іншими тваринами в зоо-

парку. А ще я люблю 

фільми про тварин. 

     Варгіч Софія, 5 клас 
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Таємниці природи 

Я дуже люблю природу, тому що вона 

допоможе мені зміцнити здоров'я. Адже 

відомо, як добре загартовують організм 

купання  в чистій річці або ставку, катан-

ня на ковзанах і лижах, прогулянки та 

праця на свіжому повітрі. А скільки ціка-

вого в природі! Чому йде дощ, сніг? Чо-

му бувають день і ніч, зима і літо? З яких 

двох слів утворилася назва природознав-

ство?  Звичайно, з слів природа і знати.  

Отже, природознавство - це знання 

про природу. Пам'ятайте! 

Природа відкриває свої та-

ємниці тільки тому, хто до-

бре доглядає за нею. Знан-

ня про природу допомо-

жуть вам охороняти, прим-

ножувати природні багатс-

тва нашої прекрасної Батьківщини - 

України. 

Сьогодні люди самі знищують дику 

природу. Популяції тварин, птахів та ри-

би почали  зникати. Довгий час люди не 

помічали небезпеки. Зараз багато людей 

розуміють, що вони втратили свої націо-

нальні багатства, і намагаються з усіх 

сил  захистити природу. 

У нашій країні забороняється полюва-

ти на рідкісних тварин. Спеціалісти дба-

ють про диких тварин: вони будують го-

дівнички. Сьогодні в бі-

льшості країн існують 

закони про охорону при-

роди, але в деяких - лю-

ди досі не підкоряються 

цим законам. 

    Грушка Анастасія, 5 клас 
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У нашій суспільній свідомості існє 

одна дуже проста думка, безпосередньо 

пов’язана з питаннями здоров’я. «Буде 

здоров’я – решта все додасться», – так 

звучить це багатовікове спостереження. 

І дійсно, наявність або відсутність у 

людини цього найціннішого стану до-

корінно визначає його повсякденне 

життя, соціальне й суспільне оточення. 

 Здоров’я - це справжнє багатство, 

наявність якого ми з вами інколи ігно-

руємо. Здорові люди здебільш 

рідко замислюються про те, як 

правильно й розумно влашту-

вати свій побут і життєдіяль-

ність, щоб їх здоров’я залиша-

лося міцним і надійним на 

тривалу перспективу. Наше 

власне здоров’я дуже легко 

втратити. Люди, що стражда-

ють тими чи іншими, особли-

во хронічними захворювання-

ми, на практиці кожен день 

стикаються з масою проблем, 

які активно відволікають їх від справж-

нього повноцінного життя.  

Щорічно 7 квітня відзначається Все-

світній день здоров’я.  Саме в цей день 

у гімназії «Ерудит» проходять заходи, 

спрямовані на залучення гімназистів до 

цих проблем і питань. Так відбулася 

зустріч учнів нашого  10 класу з мед-

працівником Київського онкологічного 

центру Кірик Роксаною Валеріївною на 

тему: «Онкозахворювання. Профілак-

тика захворювання. Раціональне харчу-

вання». 

Здоров’я може мати дуже дорогу ці-

ну. І в основному це стосується спроб 

повернути його на своє місце. У Всес-

вітній день здоров’я ми бажаємо всім 

його надійного зберігання.  

Усім нам - бути здоровими й життє-

радісними!   

                            Кірик Діана, 10 клас 



 

 

Чорнобиль - біль кожного 

26 квітня 1986 року... Була весна – 

квітуча, напоєна запахами землі й но-

вого життя. Ніхто не здогадувався, що 

ця весна назавжди чорними літерами 

буде вписана в історію нашого народу 

й людства, що про невелике місто Чор-

нобиль дізнається весь світ. 

День 25 квітня 1986 року на 4 енер-

гоблоці ЧАЕС планувався не зовсім як 

звичайний. Передбачалося зупинити 

реактор на планово-попереджувальний 

ремонт. Але перед заглушенням ядер-

ної установки керівництво ЧАЕС пла-

нувало провести деякі експерименти. 

Перед зупинкою були заплановані іс-

пити одного з турбогенераторів станції 

в режимі вибігу з навантаженням влас-

них нестатків блоку. Але сталася біда... 

Були знищені бар'єри й системи без-

пеки, що захищають навколишнє сере-

довище від радіонуклідів, і відбувся 

викид активності з реактора. За харак-

тером протікання процесів руйнування 

4 блоку й за масштабами наслідків за-

значена аварія мала 

категорію позапро-

ектної й  відноси-

лася    до  7 рівня   

за міжнародною 

шкалою   ядерних 

подій INES.  

Тисячі отруєних 

радіацією матерів 

та батьків передадуть нащадкам загуб-

лене здоров'я, занепокоєність душі, пе-

редадуть уражену землю, зневіру в мо-

гутність людини. За все ми заплатили 

не лише життям молодих, а й майбут-

нім благополуччям. 

Радіація забруднила велику терито-

рію, і тепер там завмерло життя. Там 

не граються діти, не випасається худо-

ба, навіть птахи не співають своїх пі-

сень. Це лихо було наче Божою карою, 

жорстокою пересторогою за легковаж-

ність, ненаситне споживацтво, техно-

кратичне свавілля, за безжальне зну-

щання з природи.  

      Планета хвора, бо знівечена вар-

варським втручанням людини. Ми, ді-

ти України, її майбутнє, сподіваємося, 

що наша незалежна держава докладе 

зусиль, щоб урятувати її від нової еко-

логічної біди. Кожна людина має гли-

боко замислитися над своїм власним 

ставленням до природи, до рідної зем-

лі. Наш обов’язок — добре пам'ятати, 

що Україна одна і треба її берегти та 

жити в єдності з 

природою. Справж-

ній патріот повинен 

піклуватися про її 

благополуччя, щоб 

чудові краєвиди 

завжди милували 

людське око. 

Букаєва Катерина, 

 9-А клас 

МИНУЛЕ ТА МАЙБУТНЄ 

№9(98) квітень  2016  13  



 

 

14                                                                       №9(98)  квітень 2016 

МИНУЛЕ ТА МАЙБУТНЄ 

Чорнобиль у XIV-XV столітті 

   Головний період історії Чорнобиля 

збігається з татаро-монгольським наше-

стям. Територія Чорнобиля того періоду 

історії Київської Русі - лісиста та боло-

тиста місцевість, яка насичена значною 

кількістю малих і 

великих річок, що 

дозволило місту, 

незабаром після 

його захоплення 

татарськими ор-

дами, відродити-

ся.  

Територія 

Київської держави була охопле-

на укріпленими пунктами. На її 

межах, попереду мирних посе-

лень, розміщували замки 

(укріплення). Наявність таких 

споруд у той час ще не означа-

ло щільного заселення тери-

торій, які прилягали до замків. Навколо 

них були пустельні степи, якими могли 

рухатися групи кочівників. До числа та-

ких міст відносилися Київ, Житомир, 

Овруч, Чорнобиль, Канів, Остер, Любеч 

та ряд південних міст степової зони 

України. 

   За існуючими джерелами, у період із 

1473 по 1482 роки Чорнобильський за-

мок було зруйновано. У статутній гра-

моті    Литовський король Сигізмунд I  

8 грудня 1507 року вимагає, щоб у Чор-

нобилі, як    в     прикордонному місті 

“...люди церковні, княжі й панські 

відбували тижня” – несли сторожову 

службу. Залучених до несення служби 

не мали права примушувати працювати 

на землі, а використовувалися   вони 

“…за гінців, як було при ве-

ликому князі Вітольді…” 

      Уже в 1523 році 

Сигізмунд I дав грамоту 

Київському Дмитру Івашен-

цовичу на Чорнобильський 

замок – “…ижъ онъ тотъ 

замокъ сваими 

тежъ лидьми ро-

билъ”. Король дав 

цей замок Івашен-

цовичу в правління 

на 2 роки, після то-

го як ним володіли 

Михайло Панша і 

Криштоф Кмітич. 

Саме вони й уважаються власниками 

Чорнобиля. Таким чином, можна вста-

новити, що період першого володіння 

Чорнобильським замком датується 1521 

роком. З цього часу слід вважати й ство-

рення Чорнобильського повіту. У ли-

товський період поділ землі на повіти 

обумовлювався необхідністю замкової 

служби. З виникненням замків до них 

починали «приписувати» навколишні 

села та селища. 

Сліпченко Анна, 9-А клас 
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     Пусті будівлі, пам’ять, страх 

Давно було щось, та не скоро буде, 

Бо все тут повмирало на очах: 

Сади, річки, озера, люди… 

Не було натяків на щось трагічне, 

Лиш спів птахів та сонце у зеніті, 

Все було,як раніш, все було звичне, 

Та за хвилину вибух полетів по світі. 

    Кричали визгом, проливали сльози, 

    Гудів Париж, Берлін та Гомель, 

    На землю горем впали грози, 

    Ми пам’ятаємо тебе, Чорнобиль! 

Кириченко Дмитро, 9-А клас 

Лікування річки 

Текла по рівнині річка чиста-

чистенька, прозора. Побудували на бе-

резі завод іграшок. Став він брати чи-

сту воду, а випускати в річку брудну, 

червоного кольору. Нижче за течією 

побудували ще один завод - гумових 

чобіт. Брав він чисту воду, а випускав 

брудну, чорного кольору.  

Була наша річечка прозорою, а стала 

кольоровою. Було в річки багато води, 

а стало мало, бо заводи багато п'ють.  

Люди сваряться: ні попрати, ні вми-

тися, ні напитися, ні риби наловити. 

Риба в річці захворіла, пташки й звірі 

до річки не підходять. 

І ось одного разу на берег річки 

прийшов найголовніший Санітар і 

дуже обурився. Іграшки і чоботи - це 

добре, але й про людей, і про природу 

забувати не можна. І наказав 

якнайшвидше збудувати на заводах во-

доочисні споруди, щоб брудна вода на 

заводі «чистилася» і знову за діло бра-

лася. І так без кінця.  

Послухалися доброї поради на за-

воді, і стала річка знову чистою і про-

зорою.  

 Корень Дарья, 8-А клас 



 

 

 

16                                                                       №9(98)  квітень 2016 

ЕРУДОВАНОМУ ГІМНАЗИСТУ 

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., 

помічник редактора Конопля Т.Г. 

(газета на правах інформаційного бюлетеня)       

 

Голови рубрик:  Стрілець Анастасія, 10 кл., Гонча-

ренко Р., 8-А кл., Сухіна Єлизавета, 10 кл., Заполь-

ська Валерія, 9-Б кл.,  Пузакова Анастасія, 10 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! 

??? 

??? 

??? 


