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Хочу зазначити, що з кожним навчальним роком наша школа набирає все більші і більші 
обороти. І цей рік не виняток. Ми маємо багато позитивних результатів в різних конкурсах, як в 
інтелектуальних, так і спортивних. 18 травня 2016 року в проекті «Гордість школи – 2016» буде 
нагороджено 130 учнів та 41 педагог школи.

       Найкращі досягнення 2015-2016 навчального року:
● Шевель Антон, учень 10-А класу, в цьому навчальному році представляв не тільки нашу школу, 

наше місто, а і нашу область на IV Всеукраїнському етапі олімпіади з географії і зайняв там IV 
місце.

● Паукова Валентина, учениця 10-Б класу, стала переможцем обласної виставки-конкурсу «Знай і 
люби свій край». Її робота відібрана на Всеукраїнську виставку, будемо і там сподіватися на 
перемогу.

● Наші учні-спортсмени в цьому році є безперечними лідерами (наша школи посіла І місце в міській 
спартакіаді – 2016). До цього декілька років підряд ми займали ІІ місце.

● Стабільними є результати участі учнів у ІІ (міському) етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад (ІІ 
місце серед навчальних закладів). Але не порадували учні, які приймали участь у ІІІ (обласному) 
етапі: з 11 учнів лише 3 зайняли призові місця, тому якість участі склала лише 27%.

● Порадував нас в цьому році наш ансамбль академічного співу «Камертон». На обласному етапі 
приймали участь у двох номінаціях і відповідно зайняли І та ІІ місця.

● Бімлєр Анастасія, учениця 4-Б класу, стала переможцем заочного обласного конкурсу з 
комп’ютерної мультиплікації та анімації «Країна мрій».

● Наші учні — переможці обласного етапу в конкурсах «Космічні фантазії» (1 учень), «Моя 
Батьківщина- Україна» (2 учні), «Подаруй мені казку» (9 учнів), «Ювілей улюбленої книги» (3 учні).

● Наша школа стала лауреатом двох виставок – «Сучасні заклади освіти – 2016» (м. Київ) та 
«Освіта Запорізького краю» (м. Запоріжжя).

● Маляренко В.В., вчитель математики посіла ІІ місце в міському етапі професійного конкурсу 
«Вчитель року»

● Курнішова В.Л., класний керівник 6-В класу посіла ІІІ місце в міському етапі конкурсу "Класний 
керівник року"

● В конкурсі-огляді кабінетів історії на міському етапі – І місце.
● Конкурс «Урок ХХІ століття», вчитель початкових класів Литвин О.М., міський етап І місце, 

обласний етап – ІІІ місце.
● Конкурс навчальних проектів, вчителі Домбровська Н.І. посіла І місце і Пелипенко С.І. – ІІ місце в 

обласному етапі.
● Конкурс-огляд веб-ресурсів, вчителі Матвєєва В.В. та Корнієнко Л.Ф. в обласному етапі стали 

дипломантами, Невтира О.М. – лауреат.

      Проблеми та перспективи:
● Результати ЗНО з української мови в 2015 році, на жаль, у 38% учнів були низькими. Тому будемо 

сподіватися, що в 2016 році показники ЗНО будуть набагато кращими.
● Підвищити показники виступу учнів та вчителів в конкурсах обласного та  Всеукраїнського 

значення. 
● Підвищення рівня успішності учнів в закладі.
● Продовження роботи щодо підвищення привабливості навчального закладу в першу чергу для 

учнів, батьків міста.
● Зміцнення та модернізація матеріально-технічної бази навчального закладу. В першу чергу 

потребує заміна меблів в багатьох кабінетах – це парти та стільці.

        Вітаю учнів, батьків, педагогів нашої школи з закінченням навчального року. Попереду літні 
канікули. Бажаю добре відпочити та набратися сил для творчих злетів, нових перемог та успіхів. 

Щиро вдячний педагогічному колективу за щоденну наполегливу працю, творчість і 
винахідливість. Щиро вдячний всім працівникам школи за вклад кожного у виконання своїх 
обов’язків. І все це заради наших дітей, бо діти – то є оцінка нашого життя, його зміст і продовження. 
Ми повинні їм дати все найкраще, виховати їх добрими, розумними, і щасливими.

Директор школи,  Воробйов Л.М.

 Наприкінці навчального року підводяться підсумки шкільного життя. Як жилося, як працювалося, 
чого досягли? З такими запитаннями ми звернулися до директора школи, Воробйова Л.М.
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Конечно, нам было интересно узнать и мнение учащихся о том, что запомнилось им из 
школьной жизни. 

Ученики 4-х классов, выпускники начальной школы, вспомнили поездки с классом, школьные 
мероприятия, где можно было проявить свои творческие способности. Трудности с учебой тоже 
были, особенно с математикой и иностранными языками. Впереди ДПА и с нового учебного года для 
них начнется взрослая школьная жизнь. А еще очень грустно расставаться со своими первыми 
учителями, но чтобы не подводить их, они готовы приложить все силы, чтобы хорошо учиться и 
добиться больших успехов.

А вот ученики 6-В класса хвалились своими достижениями в Фестивале сказок, ведь их, 
артистов, отметили. И в целом класс, по их мнению, – сильный духом, никогда не сдается и идет 
вперед.

Для учащихся 8-х классов сложности были в учебе, особенно в профильном 8-Б. Но большие 
нагрузки не мешали им принимать активное участие в творческих мероприятиях и показать свою 
креативность и целеустремленность.

Учебный год для 10-Б стал очень насыщенным на всевозможные мероприятия. Особенно 
запомнилась военно-патриотическая игра «Сокіл» («Джура»),  литературный вечер «Давай с тобой 
поговорим…», военно-спортивные  соревнования, фестиваль сказок и многое другое. Ребята 
занимали призовые места в интеллектуальных, творческих и спортивных состязаниях. Им некогда 
было скучать.

Наверное, труднее всех было нашим одиннадцатиклассникам. Ведь они активно готовились к 
выпускным экзаменам, определялись с выбором будущей профессии, но все-таки нам они 
запомнятся своими интересными выступлениями на школьных мероприятиях, а имена призеров 
интеллектуальных и спортивных конкурсов войдут в историю школы.

Конечно, год был непростой, ведь учиться всегда тяжело. Но, несмотря на трудности, многие 
ребята нашли новых друзей, смогли проявить свои способности, улучшить успеваемость. Пусть 
будущий год принесет только победы!

Минуло вже 30 років після страшної аварії на ЧАЕС, але її відлуння ми переживаємо дотепер. 
Катастрофа була спричинена вибухом і подальшим руйнуванням четвертого енергоблоку 
Чорнобильської атомної електростанції в ніч на 26 квітня 1986 року. 

Руйнування мало вибуховий характер, реактор був повністю зруйнованим, і в довкілля було 
викинуто велику кількість радіоактивних речовин. Відбувся радіоактивний викид потужністю в 300 
Хіросім. Офіційно понад 100 тисяч людей були змушені покинути свої домівки, залишивши диких 
тварин єдиними мешканцями зони відчуження. 

Зараз, через 30 років після катастрофи, життя потроху починає відновлюватися. З'являються 
нові популяції вовків, лисиць, лосів та інших диких тварин. Але біль людський не вщухає.

До роковин Чорнобильської трагедії в школі було організовано заходи, спрямовані на 
вшанування пам’яті про ті страшні події. Виставка плакатів «Чорнобиль: таке не має повторитися», 
тематичні виховні години, інформаційні зустрічі з учнями початкової школи на тему «Засоби 
індивідуального захисту», перегляд та обговорення фільму «Чорнобильска катастрофа», єдиний 
день інформування населення. Завершився тиждень змаганнями з цивільної оборони серед учнів 10-
11 класів та загальношкільним відпрацюванням дій в умовах надзвичайної ситуації.

Біль Чорнобилю…
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23 марта 2016 года прошел первый (городской) етап Всеукраинской детско-молодежной 
военно-патриотической игры «Сокіл» («Джура»). Нашу школу представляла команда «Чайка» в 
составе которй были ученики 10-Б класса.

Такая игра проводилась в нашем городе впервые. По ходу чтения программы вносилось 
много изменений, при этом надо было добиться согласия между всеми школами-участниками 
соревнований. Так как эти игры проводились у нас впервые, мы не знали, чего ожидать и что, 
собственно, собой представляют данные соревнования, - поделился с нами Иголкин Геннадий 
Викторович.

Команда состояла из 12 человек (10 человек-основной состав, 2-запасные). Соревнования 
заключали в себе 7 этапов: визитная карточка, строевая подготовка,  стрельба, полоса препятствий, 
оказание первой медицинской помощи, установка палатки, история.

Хотелось бы выразить благодарность учителям, которые готовили команду к соревнованиям: 
Ворона В.А., Павлюк С.И., Иголкин Г.В., Демидова Л.В., Ярошенко Н.В.,  Корниенко Л.Ф., Корниенко 
В.И.

Теперь мы имеем представление о том, как проходят данные соревнования и как к ним 
готовиться, и в следующем году обязательно улучшим уровень команды.

По итогам конкурса наша команда заняла 1 место в конкурсах «У колі друзів» (везитная 
карточка), «Впоряд» (строевая подготовка) и 2 место в соревновании «Смуга перешкод».

Поздравляем команду «Чайка» с достойным выступлением и желаем дальнейших успехов в 
соревнованиях.

Паукова Валентина, 10-Б

«Хай небо буде мирним, а земля- чистою».

       Під таким гаслом було організовано та 
проведено екологічні заходи в рамках 
Всеукраїнській акції "Зробимо Україну 
чистою". Традиційним стало проведення 
макулатурингу двічі на рік. Лідерами акції 
стали класні колективи:

Початкова школа: 
І місце – 3-А клас(258 кг)
ІІ місце – 2-А клас(168 кг)

ІІІ місце – 2-Б клас(149,5 кг)

Старша школа:     
І місце – 9-А клас(184,5 кг)
ІІ місце – 5-А клас(147,5 кг)
ІІІ місце – 8-Б клас(121,5 кг)
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На базі ЗОШ№2 м. Енергодару 
відбувся конкурс малюнків на асфальті 
«Мирний атом у долонях людини», в 
якому взяли участь учні загальноосвітніх 
закладів міста.
  Захід приурочено тридцятим 
роковинам ліквідації наслідків 
катастрофи на Чорнобильській АЕС. 
Визначити переможця довелося самим 
рятувальникам. Завдання було 
надскладним, адже учасники дуже 
творчо підійшли до справи і кожна робота 
заслуговувала призового місця. Третє 
місце посіла команда Енергодарського 
багатопрофільного ліцею, «срібло» 
отримали вихованці НВК №2 і 
беззаперечними переможцями стали учні 
навчально-виховного комплексу №5.  

Також, на базі ЗОШ№2 відбулося 
нагородження переможців зонального 
етапу ДЮП. Так, третє місце посіла 
команда Гюнівської загальноосвітньої 
школи, «срібло» отримав колектив 
«Спалах» Кам’янко-Дніпровської ЗОШ 
№3, а беззаперечними фаворитами 
змагань та переможцями стала команда 
«Фітіль» Енергодарської ЗОШ№2. В 
складі команди виступили: Гордієнко 
Марія(10-А), Мариняк Юлія(9-Б), Крісюк 
Неллі, Євсюков Микита, Дмітрієв Артем, 
Лисенко Олег(8-Б).

Зокрема, під час заходу рятувальники нагородили 
енергодарських переможців конкурсу малюнків 
«Мирний атом у долонях людини», в якому брали 
участь учні загальноосвітніх, позашкільних та 
професійно-технічних навчальних закладів. Змагання 
юних художників проводилось з метою формування у 
підростаючого покоління громадської позиції та 
світогляду, а також присвячувалось Дню вшанування 
ліквідаторів аварії на Чорнобильській атомній 
електростанції.

Усі переможці отримали почесні грамоти та 
пам'ятні подарунки від рятувальників, Добровільного 
пожежного товариства, обласного товариства 
Червоного Хреста, Запорізького міського центру 
допомоги та соціального партнеру Групи компаній 
«Фокстрот». 
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Каждый год для учеников одиннадцатых 
классов проводятся полевые сборы, вот и в этом 
году наши одиннадцатиклассники прошли этот 
серьезный этап.

Геннадий Викторович поделился с нами 
своими впечатлениями и рассказал, как проходили 
сборы в этом году.

В этом году в нашей школе прошли военно-спортивные соревнования, в которых 
принимали участие ученики 10х и 11х классов. Подобные соревнования уже проходили в нашей 
школе два года назад.

Идея провести такие соревнования принадлежала учителю по военной подготовке, Геннадию 
Викторовичу, затем Леонид Михайлович и учителя нашей школы поддержали и помогли организовать 
сами соревнования. В каждой команде от класса должно было собраться 5 парней и 5 девушек, но, к 
сожалению, не всем классам удалось собрать команды с таким составом.

Соревнования проходили в 7 этапов, где у ребят была возможность продемонстрировать свою 
физическую силу, смекалку, взаимопонимание и, конечно же, знания, полученные на уроках по 
военной подготовке. Этапы подбирались таким образом, чтоб и девчонки, и парни могли справиться 
с ними.

В целом команды оправдали надежды и неприятных сюрпризов не было.
Каждая команда держалась на высоком уровне, но все-таки это соревнования. 

І место - команда 11-Б класса
ІІ место - команда 10-Б класса
ІІІ место - команда 11-А класса

- Поинтересовавшись у ребят, хотят ли они, чтоб эти соревнования проводились и дальше, я 
услышал четкий ответ, что такое желание есть. Но и мне, и ребятам хотелось бы чего-то нового и 
непредсказуемого. Над этим надо работать в будущем, - сказал Иголкин  Геннадий Викторович. 

Хотелось бы обратиться к ученикам, чтобы они сами предложили идеи по организации 
этапов, и тогда эта игра станет еще интереснее.

- Всю обстановку и настрой немного подпортила погода. В первый день мы успели провести 
только торжественную часть, так как потом начался ливень. Второй день удался на славу, мы 
выполнили всю запланированную программу до обеда. Третий день прошел довольно неплохо. 
Также Геннадий Викторович рассказал, что, к большому сожалению, не все ребята отнеслись к 
подготовке и участию в сборах серьезно.

Ребята показывали свои умения в эстафете, рыли окопы,  демонстрировали свои навыки по 
строевой подготовке и еще многое другое.

В целом, впечатления после полевых сборов осталось положительным, но хотелось бы, чтоб 
ребята относились к этому серьезнее, ведь полевые сборы - это экзамены.
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Так назван поэтический вечер в литературной гостиной, который состоялся 21 апреля. На 
встречу с поэзией всех желающих пригласили  учащиеся 9-10 классов (Харченко А., Кабаева А., 
Коровко М., Христенко А., Дорогая М., Авдеев А., Микулин Д., Шевель А., Винник В., Паукова В., 
Беломыйцева А., Абрамов Ю., Коваленко М., Олышанская В., Дудина Ю., Карпова Т., Борисова А., 
Углов А., Тетерин Г., Скорая Ю.) и учитель русского языка и литературы Милашенко-Вертегел Л.П..

Каждый, кто читал стихи, смог передать всё то, что хотел донести автор, прочувствовал 
каждую строку стихотворения, и смог затронуть струны души гостей вечера. Синтез искусств, слова и 
музыки, усиливал эмоциональный настрой выступающих и зрителей, а специально приглашенный 
гость, Олег Милашенко, душевным исполнением  настроил зрителей на  встречу с прекрасным.

Участник встречи, музыкант Харченко Аня поделилась своими впечатлениями: «Мне очень 
понравилось участвовать в таком вечере. Он заставил меня задуматься о жизни и будущем. С 
удовольствием аккомпанировала чтецам. Я всем сердцем  прониклась стихотворениями и старалась 
передать свои впечатления музыкой. Запоминающийся вечер. Думаю, что нужно больше проводить 
таких мероприятий. Это душевно». 

Добавим, что Аня дебютировала как композитор, и ее произведение стало яркой 
иллюстрацией  проявления глубоких чувств.

Зрители поддерживали участников аплодисментами и восторженными отзывами…
Кабаева Анна, 9-Б

В областном конкурсе  детского творчества «Юбилей любимой книги» приняли участие 
учащиеся 5-11 классов. Рассказать о своих любимых книгах, поделиться своими эмоциями имели 
возможность все желающие.  В городском этапе участвовали: Ганжа Никита(5-Б), Грищенко Инна(8-
Б), Горбач марина(8-Б), Крисюк Нелли(8-Б), Мещанова Алина(11-А), Стуконог Карина(11-В). 
Продолжили соревнование работы Мещановой Алины(учитель Тетерина Л.А.) и Горбач 
Марины(учитель Дзюбенко О.А.) – в областном этапе они стали лучшими. Поздравляем с победой! 
С работами наших участников можно познакомиться на блоге ШМО учителей русской словесности 
«LOGOS» http://ruslovesnost-school2.blogspot.com/p/blog-page_0.html 



Відповідно до заходів щодо проведення Року англійської мови в закладах освіти міста 
Енергодара 27 квітня 2016 року відбувся міський етап літературно-мистецького конкурсу 
«Шекспірівські читання», в якому приймали участь учні нашої школи. Вітаємо призерів конкурсу: 
Мариняк Юлію — 9-Б клас (вчитель Гаманець Г.О.) та  Ярову  Єлизавету — 11-А клас 
(вчитель Убоженко Л.А.) за зайняте ІІ місце;  Ненашева Миколу — 8-А клас (вчитель Мислюк Т.С.) та 
Гриценка Ростислава — 11-Б клас (вчитель Воробйов Л.М.) за зайняте ІІІ місце.

Молодці! Бажаємо подальших успіхів!

Над выпуском работали: 

Паукова Валентина, 10-Б класс
Кабаева Анна, 9-Б класс

Шевель Антон, 10-А
Стуконог Карина, 11-В
Мидная Евгения, 6-В

Благодарим за участие:
Воробьёв Л.М.

Главный редактор Матвеева В.В.
Худ. редактор Трубицына А.Л.
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