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 Тривожний 2022 рік  

 І  знаходимо в собі сили   проводити уроки, виховні годи-
ни, говорити про речі, якими зазвичай займалися в мир-
ний час. Так, ми вистоїмо, ніщо не може зламати в нас 
отой дух наших нескорених пращурів – козаків. А отже, 
продовжуємо наполегливо працювати, бо зараз особливо 
потрібні розумні, освічені особистості. Дуже приємно, що в 
нашому класі є багато дітей, які це розуміють, а тому 
вчаться старанно. Саме в складні часи і проявляються най-
кращі (і найгірші) риси кожного. Тож пам’ятаймо, що тіль-
ки від нас залежить, якими ми є і якими станемо.  

Тетяна Харенко  
 
Навчальний рік 2022-2023 
видався непростим. Всі ми 
зіткнулися не тільки з не-
можливістю вчитися в шко-
лі, тобто   перейшли на дис-
танційне навчання, а й з та-
кими новими, незвичними 
для нас речами, як повітря-
на тривога, вимкнення світ-
ла, звуки вибухів. Так, в на-
шій країні іде війна. Це те 
найжахливіше, що може 
трапитися в суспільстві, ко-
ли люди, не вміючи домо-
витися словами, беруть до 
рук зброю. Війна змусила 
багатьох людей покинути 
домівки, переїхати в спо-
кійніші місця. Добре, якщо  

тим, хто виїхав, буде куди 
повернутись. На жаль, бага-
то людей втратили житла, 
втратили рідних. Нема нічо-
го страшнішого, ніж слово 
ВІЙНА. 
   Мені часто  згадуються 
слова  пісні:  
 
 
Там, де іде війна, 
В ігри не можна 
грать... 
Там, де іде війна, 
Не можна квіти зби-
рать... 
Там, де іде війна, 
Не можу я зрозуміти, 
Чому, коли йде війна 
Гинуть невинні діти?.. 

Милі та добрі дорослі, 
Зупиніть війну, 
А я кольоровими фарбами 
Для Вас прикрашу весну! 
І намалюю Вам сонечко, 
Що в небі буде смія-
тись, 
І більше не буду плака-
ти, 
І більше не буду боя-
тись! 
Так хочеться, щоб якнайш-
видше закінчилося це стра-
хіття війна, і ми знову буде-
мо спокійно зустрічати ра-
нок і вечір, не  переживаю-
чи про «прильоти» непро-
ханих гостей.  
Але поки що ми працюємо в 
умовах війни. 

До Дня української мови та писемності 
   Важливою подією нашої шко-
ли, як і всього українського на-
роду, є святкування Дня україн-
ської мови та писемності.  Звіс-
но і ми не могли оминути цю 
подію. А тому спочатку згадали,  
коли це свято виникло і з чим 
пов’язане.  
  Дата Дня української мови та 
писемності припадає на право-
славне свято – День вшануван-
ня преподобного Нестора-
літописця. Дослідники вважа-
ють, що саме з праці «Повість 
минулих літ» (XI – початок  
XIIст.), автором якої він є, почи-
нається писемна українська 
мова. 
 
 
 

 

   9 листопада, в День україн-
ської писемності та мови, в 
Україні проводять традицій-
ний Радіодиктант національ-
ної єдності 2022. Тож ми всім 
класом  долучилися до його 
написання. Мабуть, ніщо так 
не об’єднує, як спільна спра-
ва. А коли цю справу викону-
ють одночасно тисячі україн-
ців, і серед цих тисяч і ти, то 
відчуваєш  неабиякий прилив  
тепла і натхнення. Відчуваєш 
себе УКРАЇНЦЕМ. А сьогодні 
ми всі пишаємося, що нале-
жимо до цієї незламної і не-
покірної нації. 
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Як стати програмістом 
 

 
 
Для тих, хто тільки починає цікавитися ІТ і не знає, з чого старту-
вати, раджу сайт CodeCombat. На ньому в ігровій формі можна 
навчитись основ програмування. Це наче просто забавка: ти 
пишеш код, і коли він працює, персонажі якось взаємодіють. Це 
інтерактивно і зовсім не складно. Але дає абсолютно реальні 
навики, потрібні в програмуванні. 
 
Але найважливіше — це практика. Добре, коли ти можеш вичи-
тати щось, але краще, коли одразу робиш спроби повторити це 
самостійно. 
 

                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Микита Литвин   

 
Прихід штучного інтелекту 
— це третя індустріальна 
революція після електрое-
нергії та комп’ютерів. І тому 
класно, коли знаєш техно-
логію і можеш за допомо-
гою неї щось значуще роби-
ти. Тому учні нашого класу 
зацікавились програмуван-
ням. Можливо їм вдасться у 
майбутньому отримати са-
ме цю професію.  
 
А що для цього потрібно? В 
першу чергу – гарно вчити-
ся. Якісно вивчати інформа-
тику, математику, …. Велика 
роль відводиться самоосві-
ті.   
Для цього потрібно знахо-
дити книжки, статті. Старто-
вою точкою для пошуку ін-
формації може бути Вікіпе-
дія. Для багатьох з нас хо-
рошим способом розвитку 
навиків може бути прохо-
дження тестів. З мов про-
грамування є на Quizful. Та-
ким чином просто визнача-
єш, яких знань бракує. 
 
 

Якщо ви все-таки обрали 
програмування — спробуй-
те якомога більше мов з рі-
зних парадигм. Це дасть 
ширше розуміння програ-
мування в цілому і дозво-
лить визначити, який на-
прямок вам підходить біль-
ше.  
Багато хто зациклюється на 
«академічних» C/C++ і на-
віть не здогадується, що іс-
нують також скриптові, фу-
нкціональні мови. А почи-
нати найкраще з мови 
Python. На мою думку, вона 
є найпростішою для ви-
вчення, бо дає змогу міні-
мальними зусиллями вирі-
шувати досить широкий 
спектр задач і не відволікає 
новачка на тонкощі. Після 
цього можна вивчити 
JavaScript, SQL, Java, 
Shell(bash), C. Також варто 
знайомитися з різними опе-
раційними системами: 
Windows, Linux, macOS. 
 
 Так вже вийшло, що IT ду-
же швидко впроваджує нові 
ефективні погляди на робо-
ту вцілому. 
 

 Річ у тім, що більшість 
технологій може бути впро-
ваджена в будь-якому на-
прямку професійної діяль-
ності. Тому навики програ-
мування пригодяться абсо-
лютно всім. 
Раджу звернути увагу на 
книжки, які є так званими 
бібліями у сфері програму-
вання. Наприклад, 
Introduction to Algorithms, 
The Pragmatic Programmer 
(D.Thomas & A.Gant), Design 
Patterns: Elements of 
Reusable Object-Oriented 
Software (Gang of Four), 
Peopleware: Productive 
Projects and Teams (T. 
Demarko). 
Ще я собі завів Twitter для 
того, щоб слідкувати за тех-
нічними новинами. Підпи-
сався на опініон лідерів в ІТ, 
вони часто репостять статті 
різних сайтів. Наприклад, 
Evgeny Borisov, Andrii 
Rodionov, Jarek Ratajski. 
Тобто це не блог однієї лю-
дини, а інформація з різних 
джерел — за інтересами 
можна щось для себе виби-
рати. 

  
 
 

Місце для Вашої реклами ) 

Зимова погода не дозволяє 
проводити на вулиці більше 
кількох годин поспіль, тому, 
як не крути, велика частина 
дня дитини проходить вдо-
ма. Якщо здається, що паси-
вний відпочинок –  це зав-
жди нудно, то ось кілька 
ідей, чим можна зайнятися 
на канікулах вдома. 
 
Діти втомилися від навчання, 
тому перший час краще дати 
їм можливість відпочити і 
нічого не робити. Після того, 
як діти відпочили від школи, 
можна запропонувати їм ін-
телектуальні заняття. Це мо-
жуть бути різноманітні ігри 
на розвиток логіки, мислен-
ня, уваги чи пам’яті. Напри-
клад, шахи або шашки. Такі 
заняття забезпечать і зміну 
діяльності, і продовження 
розумового розвитку. 

Адже тренування розуму допо-
може дитині тримати себе в то-
нусі навіть на канікулах. 
 
Читання книг –  ще одне корис-
не заняття. Під час шкільних бу-
днів у дітей часто не залишаєть-
ся вільного часу на читання лі-
тератури, яка не входить у про-
граму навчання. Зимовий від-
починок – чудовий час для книг, 
читання яких постійно відклада-
ється. Для тих, хто не в захваті 
від читання, існує безліч пізна-
вальних і навчальних телепере-
дач, фільмів та відеороликів Але 
все ж  якомога більше слід про-
водити на свіжому повітрі. Ак-
тивний відпочинок можна поча-
ти з малого. Ранкова зарядка 
дозволить пробудити організм і 
налаштувати його на продукти-
вний день.  

Щоденні прогулянки на сві-
жому повітрі в морозну пого-
ду допоможуть зміцнити 
здоров’я і загартуватися. Ко-
жній дитині сподобається ка-
татися на санках з гірки – це 
веселе заняття дозволяє ви-
тратити зайву енергію. Крім 
того, можна зайнятися біго-
вими лижами, спробувати 
себе в сноубордингу, поката-
тися на снігоходах, освоїти 
ковзани. 

Звичайно, якщо зима порадує нас снігом. Фі-
зична активність на канікулах дуже важлива 
незалежно від того, чим конкретно буде за-
йнятий школяр. Про це повинні подбати бать-
ки, адже багато дітей із задоволенням прове-
ли б більше часу вдома, байдикуючи або си-
дячи за смартфоном.  

  

 

Як провести канікули з користю 

                                    (за матеріалами 
ttps://osvitoria.media/experience/z-chogo-rozpochaty-

shlyah-do-kar-yery-programista-2/ ) 
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Як все встигати: корисні 
поради для учня  

 
   Досконалих людей нема, 
але  прагнути до доскона-
лості повинен кожен. А що 
цьому може сприяти? Як 
встигнути виконати роботу-
вчасно? Ось кілька порад, 
які стануть в нагоді. 
 Плануйте свій день з вечо-
ра 
Розплануйте свій завтраш-
ній день, складіть розклад і 
запишіть його в щоденнику. 
Так, щоденник потрібний не 
лише людям, котрі працю-
ють в офісі і бізнесменам. 
Щоденник - це помічник, 
щоб боротися за  

вільні хвилини. Завдяки но-
татнику ви не забудете про 
важливі справи, а менш 
значущі просто "відфільтру-
єте". 
  Свої справи розділіть за 
категоріями 
  Всі щоденні, щотижневі, 
щомісячні справи можна 
розділити на 5 категорій. Це 
догляд за собою, домашні 
справи, робота, вільний час 
і сон. Таким чином ваш час 
перебуватиме під вашим 
керівництвом і ви контро-
люватимете кожну свою 
хвилину. 

 

  Концентруйтеся на одній 
справі 
 Не потрібно брати приклад 
з Юлія Цезаря, навіть якщо 
ви добре ладнаєте одноча-
сно кілька справ. Швидше з 
ними ви не впораєтеся, не 
піддавайтесь ілюзіям. Щоб 
виконати конкретне за-
вдання, мобілізуйте усі свої 
сили і намагайтеся зробити 
його максимально добре і 
швидко. 
  Обов'язково висипайтеся 
Після повноцінного сну ви 
зможете бути енергійними 
протягом усього дня. Сон 
підтримує молодість, красу і  

  здоров'я. Не нехтуйте ним. 
Навчіться відділяти друго-
рядне від головного 
Це допомагатиме вам пос-
тійно. Що важливіше - при-
готувати вечерю чи перег-
лянути серіал? Прання чи 
прогулянка по місту? Потрі-
бно визначити головне. А 
другорядне залишити 
на  потім. І пам’ятайте «зо-
лоте» правило: не відкла-
дайте на завтра те, що мо-
жна зробити сьогодні. 

  У план дня вписуйте не 
більше 6 або 7 головних 
справ 
Найголовніше - щоб ваш 
список справ було реально 
виконати. Не переобтяжуй-
те себе на початках. 6-7 ус-
пішно виконаних справ за 
день – це вже перемога, яка 
принесе вам неабияке за-
доволення.  
За матеріалами: 
http://lifetrees.ru/ 
 

Плюси та мінуси дистанційного навчання 
   Софія Сахнова 
 
Дистанційне навчання – це 
вже частина нашого життя. 
Ми проводимо багато часу 
за гаджетами - це є один з 
мінусів.  Ще є мінусом те, 
що половину матеріалу учні 
повинні розбирати самі. Та 
чи не найбільший недолік 
дистанційного навчання, 
особисто для мене, – це ві-
дсутність живого спілкуван-
ня. Часто я сумую за весе-
лими перервами в колі сво-
їх однокласників.  Хотілося 
б додати і те, що в такій си-
туації ми всі стали 

заручниками обставин, до 
прикладу таких, як електри-
ка. Найменші збої в роботі 
інтернету чи електрики в 
цілому є перешкодою для 
присутності учня на уроці.     
Та все ж, існують і деякі пе-
реваги такого виду навчан-
ня.  
Наприклад, комфорт. Зараз 
набагато менше часу за-
ймає підготовка до школи. 
Більшість моїх друзів та од-
нокласників, зокрема і я, 
прокидаємося пізніше зра-
нку, тому маємо змогу бі-
льше виспатись та відпочи-
ти. Окрім цього, всі 
 

навчальні матеріали завжди 
під рукою. Сьогодні справді 
не можна почути фразу учня 
“я забувся зошит вдома”. 

Отож, я вважаю дистан-
ційне навчання не найкра-
щим варіантом отримання 
освіти. Але в умовах ситуа-
ції, що зараз склалася, – це 
єдине розумне вирішення 
проблеми. Я ходжу до му-
зичної школи і з дистанцій-
ним навчанням мені легше  
 
планувати свій день, також 
я можу приділяти більше 
часу своїм захопленням.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

  

 ЗБЕРЕЖИ ЯЛИНКУ, НЕ РУБАЙ ЇЇ! 

 

 

   Скоро свято, якого з нетерпінням чекають і дорослі, і діти 

- Новий рік. Головним атрибутом новорічних свят до сих 

пір є ялинка, тому кожна сім'я традиційно прикрашає свою 

оселю ялинкою чи сосною.       Але чи замислювалися, скі-

льки це буде коштувати нашій природі? Якщо ми вирубає-

мо великі гарні ялинки , маленькі за рік великими не вирос-

туть.  

   Тому подумаймо над тим, як зустріти Новий рік, не руба-

ючи ялинки, а скориставшись лише кількома її гілочками, 

можна прикрасити будинок оригінальним ялинковим бу-

кетом, або ж виготовити ялинку самому. 

    Катя Шестакова   

     

 

 

 

 

http://lifetrees.ru/


Газета медіаосвітнього центру «ЕКСПРЕС» освітнього медіахолдингу «Вісник Мрії – Новий Формат» - 1 семестр 2022-2023 навчального року 

 

4 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шеф-редактор:  Харенко Тетяна Іванівна, куратор – Єлькін А.В., заступник редактора – Сахнова Софія, кореспонденти – Сахнова Марія, Паталаха Вале-
рія, фотокореспондент – Філатова Руфіна, керівники рубрик – Сахнова М, Сахнова С., дизайнери – Філатова Руфіна, коректор – Харенко Т.І., Відповіда-
льний за тиражування та розповсюдження – Паталаха В., Адреса редакції для читачів: 69013, м. Запоріжжя, вул. Військбуд, 13, ЗГ №19, кабінет№ 46 

“Чтобы при-

влечь внима-

ние читателя, 

поместите 

сюда инте-

ресное изре-

чение или ци-

тату из бюл-

летеня” 

Маша Сахнова 

Напевно, немає жодної людини, 
яка б не любила це свято – Новий 
рік. Не важливо, скільки  років їй, 
а вона все так само, як і в дитинс-
тві, сподівається, що з Новим ро-
ком вступить до її домівки і нове 
щастя. Так було завжди, так буде 
і надалі. Отже, це вже традиція, 
якої ми, українці, продовжуємо 
дотримуватись. Не всі  українці 
святкують Новий Рі. Але я вва-
жаю, що Новий рік та всі новоріч-
ні свята - це саме той період, ко-
ли  члени родини збираються в 
сімейному колі та весело прово-
дять час.  
   Саме така традиція склалася в 
нашій родині. Щороку ми стави-
мо ялинку і всі разом   прикраша-
ємо її.   

Новий Рік в моїй родині 

 Потім  обов’язково відвідуємо 
ковзанку і наввипередки ка-
таємося на ковзанах. Зазвичай 
взимку ми часто виїжджаємо 
у місто на святкову ялинку, 
гуляємо в парках. 
На жаль, наші сімейні традиції 
порушила війна, і цього року 
ми нікуди не поїдемо. Але все 
ж ми поставимо ялинку, і хоч 
біля неї відсвяткуємо цей Но-
вий рік.    Накриємо, як зав-
жди, святковий стіл, і побажа-
ємо один одному і всім жите-
лям нашої України  мирного 
неба. Це бажання, я впевнена, 
сокровенне для кожного  
українця.  
Тож вітаю всіх з прийдешні-
ми святами і бажаю мирного 
неба! 
 

 

 

 

В чому святкувати 
2023 рік 

    Оскільки Новий 2023 рік 
проходитиме під симво-
лом Чорного Водяного 
Кролика, його особливість 
— у творчій нату-
рі. Головним кольором 
прийдешнього року бу-
де чорний, а тому можна 
сміливо використовувати 
різноманітні поєднання.  

Щасли-
ві кольори 2023 ро-

ку 
персиково-рожевий,  
блакитний, 
перлинно-білий, 
жовтий,  
червоний, 
зелений.  

 

 

 

 

  

 

Весела розминка 

Відгадай 

https://1plus1.ua/snidanok-vyhidnij/novyny/odag-u-kolori-2022-roku-vid-pantone-andre-tan-rozpoviv-z-akimi-vidtinkami-poednuvati-very-peri

