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На ХVІІІ Міжнародному конкурсі шкільних  медіа 

та VІІ зльоті юних кореспондентів 

Пам’ятна світлина 

Зоя Гаркуша (координатор «Квасольки» 

Олег Наливайко (голова 

Держкомтелерадіо України) 

Гліб Головченко (президент конкурсу) 

Ольга Мікуляк (учасниця зльоту) 

Не варт о чекат и осені, аби зібрат и урожай «Квасольки», або 

Дорога диплома-переможця до Дарини Хрипко  

ХVІІІ  Міжнародний конкурс шкільних медіа – найбільша подія 

юнкорівського руху, Національної спілки журналістів 

України, Національної Академії педагогічних наук України, 

Асоціації молодіжної преси України, Коледжу преси і 

телебачення та, звичайно, нашої шкільної газети 

«Квасолька»! Не було риторичного питання «бути чи не 

бути?» нашій участі в конкурсі, було єдине твердження: стати 

учасниками   конкурсу, заявляти про себе в медіапросторі  та 

сподіватися на удачу.  

Отож 23-25 квітня ми провели в Миколаєві на святі 

молодіжного медіазібрання, взяли участь у ХVІІІ 

Міжнародному конкурсі шкільних  медіа та VІІ зльоті юних 

кореспондентів. Хто ми? Ольга Мікуляк та Зоя Гаркуша 

(кореспондент-початківець та координатор нашої 

«Квасольки»). І понеслися із шаленою швидкістю по 

щільному серпантину заходів: прямий ефір на ТК ТАК-ТV, 

виставка фоторобіт «Шалений аеропорт», конференції, 

зустрічі, майстер-класи, … лімузин, «червона доріжка» і , 

НАЙГОЛОВНІШЕ!, ПЕРЕМОГА в одній із 20 номінацій. 

Диплом-переможця успішно здолав шлях до господарки 

Дарини Хрипко, яка в ці дні складали ЗНО аби стати в 

майбутньому відомою журналісткою (ми впевнені в цьому !) 

ДАРИНА ХРИПКО (в центрі)- переможець ХVІІІ  Міжнародний конкурс 

шкільних медіа в номінації «Кращий автор шкільних медіа для 9-11 класів» 

ОЛЯ +… 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

     

Я довго думала про що розповісти, щоб зацікавити кожного. Хотілось щось 

оригінальне та захоплююче, адже це моя перша стаття. А потім я 

зрозуміла: не потрібно нічого грандіозного, потрібно те, що зачепить 

кожного.  Хочу донести свої роздуми про Дитинство  

    Це важливий період в житті кожного. У всіх дітей повинне бути яскраве дитинство. Багато 

спогадів та мрій, адже дитинство –це казка, в якій здійснюються бажання. У кожного покоління 

свій дитячий світ і можна годинами слухати розповіді батьків, дідусів і бабусь про їхні 

захоплюючі пригоди.  

  Я вирішила провести опитування серед людей  та поцікавитися думками : « З чим асоціюється 

у тебе слово «дитинство» ?, « Що для тебе дитинство? Яскраве воно було у тебе?» Були дуже 

різні відповіді, й не важливо хто їх конкретний автор. Поділюся, по-секрету, тими, що найбільше 

зачепили мене особисто. 

 « Коли я чую слово «дитинство» , то згадую свій рідний дім, там, де я прожила більшу 

частину дитячих років. Мені пригадуються вечори, коли взимку вимикали світло, і ми сиділи 

великою сім'єю в одній кімнаті навколо свічки і дорослі розповідали цікаві історії зі свого 

життя. В ту мить мені було дуже спокійно і затишно… Зараз дуже шкодую, що вже не має такої 

атмосфери.» 

 «Моє дитинство асоціюється , напевно, з гарною природою мого рідного села , ставком, 

який був дуже великим і гарним влітку! Гарними квітами в моєму садку , бабусиними 

пиріжками , і дуже смачними варениками. Мені дуже запам’яталось з мого дитинства ще як 

ми з друзями грали в ігри… було дуже весело.»  

 «Коли влітку, я прокидалась зранку, а мене вже кликали друзі на вулицю, і я майже не 

поївши, під окрики бабусі бігла гратися. За цілий день майже не поверталась додому.  Ми з 

друзями могли цілий день грати в ляльки, йти у похід (просто на кінець села), розводити 

багаття, малювати крейдою на асфальті. А ще  мій найяскравіший спогад: біля мого будинку 

стояв порожній будинок  і ми з друзями зробили з нього  нашу «штаб-квартиру».  Ми любили 

вчити там пісні, вірші, танці, а потім приходили дорослі і ми їм показували "концерт".  Без 

сумніву, я вважаю, що моє дитинство було яскравим.»  

  А якщо запитати мене, яким було моє дитинство, я зможу відповісти одним словом : 

«незабутнім!» .І знаєте, як на мене, це найкраща пора. Адже у тебе немає серйозних проблем, 

єдина дійсно важлива проблема - не спізнитись на мультфільми, бо тоді пропустиш частину і 

буде вже не цікаво.  

 Я б хотіла побажати всім дітям ,хто читає цю статтю , не намагайтесь дорослішати раніше, ніж є 

насправді. Доросле життя довге  та складне, а дитячих років не так багато. А Вам, наші любі 

одинадцятикласники , я і, напевно , всі приєднаються, бажаю з гідністю вступити в доросле 

життя , не розгубитись на роздоріжжі вибору , завжди відстоювати свою позицію  і мати власну 

думку.  Потурбуйтеся, щоб в будь-якій ситуації залишайтися людиною. І ніколи не забувайте 

щасливі хвилини дитячої казки.   

  Отже, дякую за те, що приділили час цьому роздуму, сподіваюсь ви зробили 

для себе висновки ? …та познайомилися зі мною Русланою Мілько, учницею 

9-А класу, дівчиною із світу невтомного ДИТИНСТВА 

 

 

Роздуми Руслани зі світу невтомного ДИТИНСТВА 

ДАРИНА ХРИПКО- переможець ХVІІІ  Міжнародний конкурс шкільних медіа в номінації 

 «Кращий автор шкільних медіа для 9-11 класів» 

 

Даша-наш лідер Даша-переможець 

Руслана Мілько 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

                      

  На інтерв’ю із Олею мене надихнула конференція «Квасольці»-новий подих». До цієї миті я 

особисто не переймалася шкільним медіа-простором. А цього разу вирішила спробувати себе у 

якості репортера. Отож, я, Євгенія Коваленко, учениця 8-А класу, вперше беру інтерв’ю, та ще й 

у своєї подруги, однокласниці Олі Мікуляк. 

 

Женя: 

Чому з тисячі вибрали  саме тебе на посаду головного редактора,та поїхати за перемогою? 

Оля: 

Головним редактором шкільної газети «КАВАСОЛЬКА» і переможниця 18 Міжнародного 

конкурсу шкільних медіа була учениця- випускниця 11 класу Хрипко Дарина. але сталося так, 

що в день нагороди було ЗНО,і замість Дарини поїхала я. 

Женя: 

Яка була мета вашої поїздки? Оля: 

Здобути перемогу та вийти на перші місця, відкрити для себе багато нового та  неочікованого. 

Женя: 

Що саме? 

Оля: 

Я багато дізналася про журналістику та отримала купу корисних порад від експертів для юних 

журналістів, які хочуть пов'язати своє життя з цією цікавою та, інколи, небезпечною 

професією. 

Женя: 

З якими видатними людьми ти познайомилися,та чи комфортно було з ними спілкуватися? 

Оля: 

Відомих людей було багато, познайомилася я майже з кожним, особливою людиною та 

кумиром для мене стала пані іТетяна Репкова-експерт Ради Європи. Спілкування з нею було 

незвичайне, адже вона іноземка. 

Женя: 

Я знаю,  що для тебе це було велике відкриття, але що ти, Ольго, відчувала, коли давали 

інтерв'ю в прямому ефірі? 

Оля: 

Інтерв'ю я давала не вперше, звичайно хвилювалася, але коли тільки почали знімати камери, 

я  зняла з себе маску страху і почала розповідати ведучій про нашу газету. 

Женя: 

Чи хотілося  ще раз взяти участь вцьому конкурсі та обійняти посаду головного редактора нашої 

газети? 

Оля: 

Звичайно на наступний рік ми візьмемо участь в конкурсі,і, СПОДІВАЮСЬ! виборимо перше 

місце. Головним редактором буде не легко але я думаю, що справлюся. 

Женя: 

Спасибі за відвертість. Щасти тобі, подруго, на ниві журналістики. 

Оля: 

І тобі, Женю, успіхів! 

 

Цікаво дізнатися… 

Із Тетяною Рєпковою 

Євгенія Коваленко 

Перше інтерв’ю 

Спроба «пірнути» в «Квасольку»… 



 

 
Районні змагання із туризму 

З метою подальшого розвитку туризму і 

краєзнавства,  підвищення безпеки 

проведення походів, технічної 

майстерності туристів, виявлення 

найсильніших команд району на базі 

ЦПРДЮ проведено районний етап 

Чемпіонату Миколаївської області з 

пішоходного туризму серед юніорів.  

Вітаємо туристичну команду школи з 

довгоочікуваною перемогою у 

змаганнях! 

Шкільний сайт повідомляє 
Шкільний сайт повідомляє 

Щасти вам в обласних  випробуваннях! Щасти вам в обласних  випробуваннях! 

 

"Квасольці " - новий подих 

Під таким гаслом пройшла пресконференція головного 

редактора шкільної газети "Квасолька" Дарини Хрипко, 

координатора газети Зої Гаркуші, учасниці медіа-конкурсу 

Ольги Мікуляк із майбутнім штатом шкільного пресцентру  

Нагода була більш ніж вагома: на ХVІІІ Міжнародному 

конкурсі шкільних медіа наша газета виборола одну із 20 

номінацій: ДаринаХрипко стала найкращим автором 

шкільних медіа для 9-11 класів!!! Доречі, було подано 1260 

робіт...  

На зібранні юних журналістів, бажаючих стати дизайнерами-

оформлювачами шкільного видання, сайту мова йшла про 

підсумки за цей навчальний рік та народжувалися нові ідеї 

щодо оновленої "Квасольки". Є сподівання, що квасольчата 

запрацюють з натхненням та вірою у себе. Чекаймо 

"Квасольки" з новим подихом! 

Про підсумки обласного конкурсу 

З метою утвердження та пропаганди здорового 

способу життя, запобігання негативним проявам 

серед дітей і молоді, виявлення та підтримки 

талановитих підлітків обласним Будинком художньої 

творчості проведено обласний фестиваль-конкурс 

«Молодь обирає здоров’я». У заході взяли участь 19 

представників. Шкільна команда "Модний тренд" 

(керівники Художник Н.М., Вертейко І.В.) у 

загальному заліку отримала - ІІмісце. (Літературна 

композиція - ІІ місце, конкурс плакатів - Женя 

Поляков (7-А) ІІ місце, конкурс фотографій - Денис 

Вертейко (7-А) ІІІ місце). Вітаємо команду із 

перемогою! Дякуємо за підтримку керівнику гуртка 

"Рівний - рівному" Художник Н.М. 

Волонтери у дії 

Плідно пройшла зустріч із 

волонтерами нашого міста. 

Учні школи підготували 

концертну програму, а 

волонтери презентували 

систему діяльності 

волонтерського загону 

нашого міста, поділилися 

досвідом своє роботи. Про 

діяльність нашої школи 

розповіла Яна Зуєва, учениця 

10-го класу, голова 

волонтерського загону ДЮО 

"ЛІДЕР". Зворушливі виступи 

схвилювали усіх присутніх. 

Над випуском працювали 

Оля Мікуляк, Євгенія 

Коваленко, Руслана 

Мілько, Артем Осипчук, 

Денис Вертейко 

Координатор газети Зоя 

Гаркуша 


