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 Щедрує “Дивосвіт” 
 Споконвіку Різдво, Новий рік, Водохреще – найулюбленіші і для малечі, і для 

дорослих. 

Веселі українські свята з обрядами, забавами та багатою кутею...  

За давньою народною традицією у ці дні в Україні колядують, щедрують. 

Фольклорний колектив Нововолинської гімназії «Дивосвіт» із віншувальними словами 

та піснями вітали мешканців міста, Дзвінким переливом лунали дитячі голоси, бажаю-

чи людям достатку, здійснення мрій, усіляких гараздів, миру. Тексти колядок та щедрі-

вок – своєрідна молитва за Україну, побажання здоров'я та достатку господарям. Тому, 

за ініціативи юних учасників фольклорного дійства, зібрані кошти підуть на благодій-

ність, адже, за народним повір'ям, те, що побажають щедрувальники, обов'язково має 

здійснитися. 



Субота 17 лютого подарувала шістьом гімназистам незабутні враження. Вони, в складі 

делегації випускників-2018, відвідали Київський національний університет культури і 

мистецтв на День відкритих дверей. Школярі, що прибули із Волинської, Рівненської, 

Тернопільської, Хмельницької, Чернігівської, Полтавської, Житомирської, Одеської, Кі-

ровоградської, Сумської, Харківської, Черкаської, областей, а також Львова, Кам’янця-

Подільського та Запоріжжя одразу поринули у творчу атмосферу вишу. У головному хо-

лі університету лунала гучна драйвова музика, а щирий сміх було чутно навіть за межа-

ми навчального закладу. Потенційних вступників чекала інформативна екскурсія, на яку 

вони вирушили одразу після смачного сніданку у студентському кафе «Титанік». Кожен 

інститут, факультет, чи кафедра дивували своєю відкритістю та щирим бажанням бачити 

кожного в студентських лавах КНУКІМ. 

Кульмінацією та най яскравішйм моментом Дня відкрйтйх дверей  стала зустріч із 

Мйхай лом Поплавськйм. 

«Ваша доля – у вашйх 

руках. Вй є режйсерамй 

свого жйття!» – наголо-

сйв Мйхай ло Поплавсь-

кйй  і акцентував увагу 

молоді на формуванні 

особйстісного іміджу, ак-

тйвності та самопросу-

ванні у соцмережах, тво-

рчому самовдосконален-

ні. Школярі зарядйлйсь 

шаленою енергетйкою 

Дня відкрйтйх дверей  і 

відзначйлй, що Універ-

сйтет культурй – це вйш, 

в якому вонй прагнуть навчатйсь і реалізуватй свої  мрії , а в май бутньому – статй 

успішнймй лідерамй. 

Захопленню всіх присутніх не було меж, коли на сцену вийшла студентка КНУКІМу, а 

також головна героїня молодіжного телесеріалу «Школа» Ірина Кудашова, яка розповіла 

про власну творчу реалізацію і яскраве студентське життя в університеті. «Вступайте до 

богемного вишу! Цей вищий навчальний заклад для талановитої молоді, тобто для вас. В 

Університеті культури – найкрутіші викладачі! Я бажаю вам натхнення, успішно скласти 

ЗНО і стати зірковими студентами вишу!». . 

 

.Єлизавета Гладун, учениця 11 класу 

День відкритих дверей  

http://knukim.edu.ua/novunu/universitet-kulturi-tse-osvitniy-brend/
http://knukim.edu.ua/novunu/universitet-kulturi-tse-osvitniy-brend/


     «У математиці є своя краса, як у живопису та поезії» 

 
А учні початкових класів з цим 

погоджуються. У тижні матема-

тики брала участь вся початкова 

школа.  

Було випущено газету, що місти-

ла різну математичну інформа-

цію: задачі, загадки, головолом-

ки. 

Учні виконували різноманітні 

композиції з геометричних фі-

гур, де проявили творчість й фа-

нтазію. Кожен змагався в розв’я-

зуванні задач на кмітливість, ро-

згадували кросворди й ребуси. Для першачків було проведено конкурс математичних 

розмальовок. Цікаво пройшли математичні турніри, КВК, подорожі, інформаційні хви-

линки, калейдоскопи. Учні вміло використовували кмітливість, ерудицію, здобуті 

знання на уроках математики. 

Оксана Власюк, учитель початкових класів  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



.  28 лютого наша гім-

назія запросила всіх не-

байдужих на творчий звіт 

художньої самодіяльності. 

Протягом цієї концертної 

години, на сцені НЦДЮТ, 

панувала її величність Ми-

стецтво. Повнісінький зал 

глядачів щедро дарував 

оплески нашим прекрас-

ним артистам, аматорам не 

лишень гімназійного рів-

ня, а й знаним далеко за межами Нововолинська. Особливу радість випромінювали ті, 

хто вперше продемонстрував свій талант. 

 Катерина Микулич, учениця 10 класу 
 

Таланти гімназії 



  Так, «Тарас Шевченко – на всі віки!». Це стверджували учні та вчителі нашої 

гімназії, що запросили на літературно-мистецьку годину в актову залу всіх небайду-

жих. 

 На одному подиху відбулося те дійство. 

 Родзинками на святі були хлопці-читці поезій нашого генія, які закінчували де-

кламування під оплески глядачів; пісні на слова Великого Кобзаря в сучасній обробці 

зацікавили молодь; а інсценізація уривка з п’єси «Назар Стодоля» викликала щирі ова-

ції. 

Микола Степанюк, учитель української мови і літератури. 

  

І знову перемога! 

 Счаснйй  світ – це світ інформацій нйх технологій  і гаджетів. Світ із якого по-
маленько вйтісняється друковане слово, а взамін прйходйть електроннйй  носій  з 
й ого перевагамй і можлйвостямй. І дуже рідко мй мо-
жемо спостерігатй сучасне підростаюче покоління з 
кнйгою в руках. Переважно якщо вонй і чйтають, то 
на допомогу ї м прйходять зовсім не кнйгй, а комп'ю-
терй, телефонй, планшетй.  
 Але все ж таки серед нас є ті, які люблять і надають 

перевагу друкованим виданням. Вміють отримувати за-

доволення від прочитаного, аналізувати, висловлювати 

власну думку, входити в роль героя і переживати з ним 

складні миті його життя, робити висновки над прочита-

ним. Саме з такою метою був організований міський 

етап Всеукраїнського конкурсу «Лідер читання», для уч-

нів сьомих класів, який відбувся у Міській бібліотеці 

для дітей. Кожен з учасників повинен був представити 

читацький щоденник, охарактеризувати улюблений твір 

або книгу, яка не входить до шкільної програми та зачи-

тати цитату із тексту, яка запам'яталась і вразила. Оцінювало конкурсантів журі. Наша 

учасниця, учениця 7-Б класу Кулик Анна, котра уже вдруге бере участь у конкурсі, га-

рно підготувала матеріал, стисло, грамотно виступила перед присутніми, за що і отри-

мала третє місце, з котрим ми її і вітаємо.  

 Чйтання розвйває увагу, збагачує кругозір, вчйть мудрості і добротй. Чйтай -
те і подорожуй те світом мудрості і знань! 

 

Людмила Паламарчук, бібліотекар гімназії.  

 

«Тарас Шевченко – на всі віки!» 



Всеукраїнський тиждень дитячого читання  

«Поспішай те на гостйнй, в кнйгй нйні 
– іменйнй», саме під такою назвою 
прой шов Всеукраї нськйй  тйждень дй-
тячого чйтання у нашій  школі, котрйй  
організувала і провела завідувач біблі-
отекй Людмйла Паламарчук. У  шкіль-
ній  бібліотеці відбулося ряд масовйх 
заходів, конкурсів, вйставок прйсвяче-
нйх кнйзі. Літературна вікторйна «У 
казкй на гостйнах», зібрала знавців 
украї нськйх казок. Учні 3-Б класу 
(вчйтель Стефа Мйколої вна Редько), 
охоче відповідалй на запйтання казко-

вої  вікторйнй, сперечалйся, дйскутувалй. Усім було цікаво і весело. За більшість 
правйльнйх відповідей  дітй булй нагороджені сувенірамй.  

 

«Від закладкй до закладкй, я чйтаю по-
порядку», під такою назвою відбувся 
конкурс закладок з учнямй 3-В класу 
(вчйтель Ольга Васйлівна Тодераш) та 4-
В класу (вчйтель Юлія Борйсівна Пана-
сюк). Кожен учень власноруч зробйв 
кнйжкову закладку на свій  смак. Із - по-
між багатьох хорошйх і яскравйх важко 
було вйбратй най кращі, адже кожна ма-
ла в собі щось незвйчай не й  особлйве. 
Чотйрьох най кращйх учнів було відзна-
чено прйзамй за най креатйвнішу закладку. 

Під час інформацій ної  годйнй «Як 
кнйжка до нас прйй шла», учні 4-В 
класу (вчйтель Юлія Борйсівна Па-
насюк) переглянулй відео та озна-
й омйлйся з історією створення 
кнйгй, від давнйнй до сьогодення, 
а бібліотекар Людмйла Паламар-
чук, розповіла учням про історію 
вйнйкнення та святкування Всеук-
раї нського тйжня дйтячого чйтан-
ня в Украї ні та світі.  



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 «Мй маленькі та завзяті, кнйгй вміємо 
чйтатй». Свято для учнів 1-А класу 
(вчйтель Віта Анатолії вна Тарасюк), зі-
брало у бібліотеці най молодшйх шану-
вальнйків кнйгй. Адже це для нйх пер-
ші незабутні мйті, колй ї х прйй нялй у 
шкільну родйну чйтачів бібліотекй. Уч-
нямй 3-Б класу була підготовлена сцен-
ка з головнймй героямй: Червоною Ша-
почкою, Королевою Кнйг, Незнай ком, 
Бабою Ягою, Лінню та іншймй, котрі 
показалй першокласнйкам як треба 
сумлінно ставйтйсь до вйконання домашнього завдання, не лінуватйсь і не під-
даватйсь іншйм спокусам. Бережно ставйтйсь до кнйгй, матй певні обов'язкй і 
вйконуватй ї х. В кінці заходу Королева Кнйг нагородйла медалямй всіх учнів 1-А 
класу. 

 

Весело, змістовно, цікаво, з поетйчнйм на-
строєм прой шов конкурс на краще прочй-
танйй  вірш у 4-А класі під назвою «З пое-
зією в серці» (вчйтель Ірйна Генадії вна 
Вой товйч), прйуроченйй  Всесвітньому 
дню поезії . Усі чйтці дуже гарно підготува-
лйсь і тому важко було вйбратй кращйх 
серед кращйх. Та все ж троє із нйх це: Ха-
рів Дарйна, Поповйч Андрій  та Селедець 
Ольга отрймалй подарункй, вйборовшй 
першйх трй місця у конкурсі. Бібліотека-

рем була представлена вйкладка літературй місцевйх поетів «Поетйчнймй сторі-
нкамй Нововолйнська».  

 

«Казка просйться у гості», таку назву має постано-
вка казкй «Колобок» для учнів 1-В класу (вчйтель 
Світлана Адамівна Махонько), яку підготувалй і 
провелй учні 2-А класу (вчйтель Оксана Анатолії -
вна Власюк) разом із шкільнйм бібліотекарем. 
Першокласнйкам було весело і цікаво побуватй у 
маленькому театрі, разом з головнймй героямй 
пережйтй позйтйвні емоції . Під час заходу луналй 
пісні і музйка. А насамкінець учні 2-А класу заспі-
валй пісню про казковйх герої в. 



 Головна творча подія навчального року 

 В актовій залі Нововолинського 

центру дитячої та юнацької творчості 

відбулось свято мистецтва – творчий 

звіт колективів художньої самодіяльнос-

ті загальноосвітніх закладів міста та 

ЦДЮТ. Школярі і дошкільнята співали, 

танцювали, грали на музичних інстру-

ментах, а також декламували поезію. 

Юні таланти та їх досвідчені наставни-

ки віртуозно виконували всесвітньо ві-

домі твори музичної класики та україн-

ські пісні. 

«Такі звіти відбуваються щорічно. Вони є підсумком роботи викладачів та учнів за 

черговий навчальний рік. Шлях до звітного концерту лежить через перемоги на конку-

рсах різних рівнів, через велику працю, наполегливість і тому участь в ньому беруть 

найкращі вихованці шкіл міста. А це дійсно так, адже учасники творчого звіту Новово-

линських загальноосвітніх закладів міста і центру дитячої та юнацької творчості – не-

одноразові переможці обласних, все-

українських і навіть міжнародних кон-

курсів і фестивалів», – наголосила ме-

тодист Волинського державного 

центру естетичного виховання Надія 

Шевчук. 

Дуже приємним є той факт, що в цьо-

му надважливому заході, значну кіль-

кість номерів представляли юні митці 

нашої гімназії. Вже кілька років під-

ряд вдається домагатися вершин і за-

хищати честь міста на обласному 

звіті. Завітайте на новово-

линськ.com.ua та погляньте як «На 

звітному концерті нововолинські 

школярі дивували, захоплювали і 

вражали». 

Світлана Гапонюк, заступник ди-

ректора з виховної роботи. 

http://%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA.com.ua/2018/03/28/na-zvitnomu-kontserti-novovolynski-shkolyari-dyvuvaly-zahoplyuvaly-vrazhaly/
http://%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA.com.ua/2018/03/28/na-zvitnomu-kontserti-novovolynski-shkolyari-dyvuvaly-zahoplyuvaly-vrazhaly/
http://%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA.com.ua/2018/03/28/na-zvitnomu-kontserti-novovolynski-shkolyari-dyvuvaly-zahoplyuvaly-vrazhaly/
http://%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA.com.ua/2018/03/28/na-zvitnomu-kontserti-novovolynski-shkolyari-dyvuvaly-zahoplyuvaly-vrazhaly/
http://%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA.com.ua/2018/03/28/na-zvitnomu-kontserti-novovolynski-shkolyari-dyvuvaly-zahoplyuvaly-vrazhaly/


Наприкінці березня 2018 року у стінах Нововолинської гімназії традиційно від-

бувся Тиждень іноземних мов.  Учні школи брали участь у виготовленні тематичних 

стіннівок, конкурсі малюнків на пасхальну тематику та у  змаганнях знавців іноземних 

мов. 

Та найбільше усім запам’яталися вечори інсценізації казок німецькою та англій-

ською мовою «Казковий батл 2018», проведені для учнів початкової та середньої ланки 

25 та 26 березня . До свята було запрошено увесь учнівський та вчительський колек-

тив , батьків та гостей школи. 

У шоу англомовних казок взяли участь учні 2-А з казкою «Теремок» (учителі 

Довгайчук М.О., Матіюк Ю.В.) та 4-А класу з казками «Три поросятка», «Ріпка», 

«Хатинка у лісі» (учителі Ступчик З.Р., Решетовська В.П.), виборовши грамоти у номі-

націях «Кращий музичний номер» (2-А клас), «Найкраща акторська гра» (4-А клас, І 

підгрупа), «Найартистичніший номер» (4-А клас, ІІ підгрупа). 

Наступного дня естафету «Казкового батлу 2018» продовжили учні 5-9 класів 

Нововолинської гімназії, інсценізуючи казки німецькою мовою. Збірна 5-6 класів з каз-

кою «Пан Коцький» (учителі Матіюк Ю.В, Веремчук Н.В., Кулик С.Й.)  здобула пере-

могу у номінації «Кращий музичний номер». Казка «Ріпка»  (учителі Матіюк Ю.В, Ве-

ремчук Н.В.)  у виконанні збірної 7-8 класів  була відзначена номінацією «Найкраща 

акторська гра». А «Найартистичнішим номером» стала казка «Бременські музиканти», 

представлена учнями 9 класу (учителі Матіюк Ю.В, Веремчук Н.В.). 

Діти показали себе талановитими акторами, чудовими співаками та вправними 

танцюристами під час презентації своїх номерів.  Кожен учасник продемонстрував і 

гарне володіння іноземною мовою. Публіка зустрічала юних талантів оплесками, весе-

лилася разом з героями. 

Юлія Матіюк, учитель німецької мови. 

Поетичний світ Ірини Мартинишин 

 На творчу зустріч з учнямй 4-А класу, котру організувала і провела бібліоте-
кар Людмйла Паламарчук, завітала наша місцева поетеса, котра жйве, працює і 
творйть у рідному місті. Це Ірйна Святославівна Мартйнйшйн.  І ї  поезія сповнена 
любов'ю до рідного краю, свого міста, блйзькйх і ріднйх серцю людей , прйродй, 
легка і мйлозвучна, щйра і ніжна. Під час зустрічі автор зачйтувала власні поезії , 
розповіла, що саме надйхає ї ї  до напйсання, з якого віку почала пйсатй. Порйнула 
у спогадй юнйх років, прйгадала своє безтурботне 
і щаслйве дйтйнство. А також Ірйна Святославівна 
мала змогу познай омйтйсь та прослухатй поезії  
юнйх талантів гімназії , творамй якйх була прйєм-
но вражена. Поділйлася власнйм довідом, дала по-
радй та настановй для подальшого напйсання. В 
кінці зустрічі поетеса подарувала бібліотеці влас-
ну збірку поезій . 

Ірина Войтович, учитель початкових класів. 

Тиждень  іноземних мов  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Увесь дружній колектив нашої гімназії долучився до чудової акції.  

Всі бажаючі, небайдужі прийшли на роботу та навчання у вишиванках. 

Всесвітній день вишиванки – міжнародне свято, яке покликане 

зберегти споконвічні народні  



Знання – це скарб, а праця – ключ до нього-  

 
Немало  гімназистів  старанно  працювали,  щоб здобути цей скарб. І їхні зусил-

ля були не даремними. 

 11 травня в гімназії відбувся традиційний бал обдарованої  молоді,  на  якому  

вшанували  переможців  ІІ,  ІІІ  етапу  Всеукраїнських  олімпіад,   конкурсів,   турнірів, 

учнів, які досягли успіхів у різноманітних змаганнях, відзначилися в художній самоді-

яльності, спорті, громаському житті навчального закладу. 

Директор Шиян Людмила Володимирівна   не лише  привітала усіх присутніх  із  

великими  звершеннями,  а  й  нагородила почесними  грамотами  та  призамиобдаро-

ваних учнів й учителів,  вихованці яких стали переможцями.   

Свято  супровожувалося  прекрасними  художніми  номерами гімназис-

тів.Атмосфера  заходу  була  затишною.  Усі  присутні  підтримували  один  одного  

оплесками.  Досвічені  учні,  які побували  на  багатьох  олімпіадах,  ділилися  своїм  

досвідом  та  дякували  вчителям  за підтримку та допомогу  на  нелегкій  науковій  до-

розі,  і  заохочували  кожного  спробувати  себе  і  проявити свої знання та  вміння. 

Усі присутні переконалися, що гімназії є чим пишатися, адже тут багато талано-

витої молоді, яка наполегливо працює  і може досягти мети, здолати всі життєві пере-

шкоди. 

Софія Лучук, учениця 11 класу. 

 

Військово-патріотична гра ДЖУРА 
04-05 травня 2018 року проведено міський етап військово-патріотичної гри 

«Сокіл» («Джура»), учасниками якого були 72 учнів закладів загальної середньої осві-

ти міста. 

Перемогу здобулй «Вільні людй», саме таку назву має рій  ЗОШ №2, що захйщатй-
муть честь нашого міста на обласному етапі грй 05-10 червня цього року. А наш 
рій  «Волйнські яструбй» посів ІІ місце. Вітаємо. 

Катерина Микулич, учениця 10 класу 



Для випускників, учителів та 

всіх гімназистів організовано 

урочисту лінійку. Цього разу 

свято відбулося досить коро-

тко та змістовно. З вуст ди-

ректора Людмили Шиян про-

звучали напутні слова випус-

кникам. Вони, натомість, по-

дарували присутнім чудовий, 

оригінальний танок та прек-

расно виконали пісню. 

«Малиновий» дзвінок покли-

кав 22 одинадцятикласника  

на останній урок у стінах 

Нововолинської гімназії. Саме там в оригінальній формі відбулося символічне про-

щання зі школою та вчителями, які були поруч всі ці 11 років. 

 Щиро бажаємо вам, шановні випускники, міцного здоров’я, успіхів, особистих 

перемог, реалізації задумів і творчих планів! Нехай знання, отримані в школі, неодмін-

но стануть запорукою вагомих здобутків, допоможуть вам досягти омріяних вершин у 

вашій майбутній діяльності! Божого вам благословення, щедрої долі, вірних друзів, на-

снаги, оптимізму та невичерпної енергії! 
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