24 вересня — 1 жовтня 2 0 1 4 р.

Творче об'єднання

« СОБОР»
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Запрошуємо наших читачів до сто
личної гімназії № 143, що розташована
на мальовничій Оболоні. Перше що
вражає, доглянутий і гарно облаштований стадіон, на якому постійно відбува
ються спортивні змагання, різно
манітні заходи.
Вихованці гімназії вдячні голові
батьківського комітету Миколі Андрійо

вичу Бойчуку за його увагу до всебічно
го виховання молоді. Микола Бойчук
справді багато опікується фізичним за
гартуванням дітей. Керівництво гімназії
може пишатися спортивними досягнен
нями своїх вихованців. Фізично загар
товані діти не відстають в навчанні, де
монструють високий рівень знань.

З передвиборчих пріоритетів кандадата в
депутати Верховної Ради України по виборчому
округу № 217 Миколи Бойчука:

" Створити в усіх регіонах України
доступну, я к іс н у , конкурентну,
сучасну систему базової та вищої
освіти на основі європейських
стандартів.
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Директор гімназії №143
Світлана Тросюк розповіла, що

В М ІИИВМ М вавВЮ ІІ
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ють з НПУ ім. М. Драгоманова.
Гімназисти беруть участь у на
укових конференціях, організо
ваних в педагогічному універси
теті а студенти, проходять на
вчальну практику в гімназії.
Напевно, у читачів виникне за
питання: переважна більшість
випускників обирають саме пе
дагогічний університет для по
дальшого навчання? Справді,
гімназисти поповнюють велику
драгоманівську родину. Утім, ви
пускників можна побачити у ба
гатьох столичних ВНЗ, адже що-

своїх молодших дітлахів. До речі,
молодший син Миколи Бойчука
цього року переступив поріг
гімназії і з гордістю називає себе
першокласником. У гімназії
стверджують: усі діти — обдаро
вані, треба лише допомогти роз
критися їхнім здібностям.
У навчальному закладі пра
цюють 90 педагогів, з них 65
вчителів — вищої категорії, 37
— вчителі методисти, 24 педа
гоги мають звання "старший
вчитель".
А тепер познайомимося із
учнівським самоврядуванням.
План
роботи
парламенту
"Сузір'я" наповнений цікавими
заходами. Парламент має
президента, віце-президента,
прем'єр-міністра. Працюють
також профільні міністерства:
спорту; освіти; радіо, телеба
чення; преси та культури.
Під час весняних канікул ко
манда гімназії взяла участь у
міському фестивалі ігрових
програм для дітей " Гра скликає
друзів" у Київському Палаці
дітей та юнацтва.
Учням 1-их — 4-их класів про
понується інтерактивна гра,
"Подорож до Країни Знань".
Крім того, гімназія брала участь
у V міжнародній виставці "Су
часні заклади освіти — 2014",
яка відбувалася у березні цього
року. Гімназія №143 презенту
вала конкурсну роботу " Педа
гогічна майстерність — домінан
та професійної дії вчителя, ви
кладача", яка була відзначена
золотою мадаллю та дипломом
за презентацію досягненьв іноваційні модернізації національ-

у навчальному закладі існують
такі профільні класи: матема
тичний, філологічний (поглиб
лене вивчення англ. мови); гу
манітарний (право, історія,
іноземна мова). Звісно що вчи
тися у гімназії не легко, адже
існує конкурсний відбір. Усі
діти, починаючи з 5 класу, вив
чають 2 іноземні мови: англ.
мова і французька (або німець
ка). А от Андрій, старший син
Миколи Бойчука, обрав мате
матичний профіль, успішно
склав ЗНО і нині навчається у
НТУУ "Політехнічний інститут".
Тож можна стверджувати, що у
гімназії доволі високий рівень
викладання усіх предметів,
оскільки,
незалежно
від
профілю навчання випускники
успішно складають ЗНО. Бать
ки вдячні керівництву гімназзії
за те, що викладачі дбають про
усебічний розвиток дітей. Зре
штою, розповідають у гімназії,
викладачі, діти та батьки є ве
ликою родиною.
Багато уваги позашкільному
вихованню приділяє Микола
Бойчук, як голова батьківського
комітету. Працювати для лю
дей, дбати про всебічний роз
виток дітей — його кредо. Звик

працювати для людей, для
рідної Оболоні.
Микола Бойчук був депутатом
по 47 виборчому окрузі у
Київській міській раді, де очолю
вав постійну комісію з питань
регламенту, правової політики
та депутатської етики. Звик
відповідально ставитися до
кожної справи, завжди уважно
підходить до будь-якого питан
ня. Микола Бойчук перекона

т^тшттттттшш

0СВІ1&

М икола Бойчук на
зустрічі з гімназистами

ний, що гармонійне виховання
дітей — запорука їхнього по
дальшого життя. Якщо завітаєте
до гімназії, то будете вражені
міцною матеріально-технічною
базою. У гімназії учні забезпе
чені комп'ютерами, інтерактив
ними дошками, тож є мож
ливість добре вчитися, поглиб
лювати свої знанння в різних га
лузях науки. Педагоги та вихо
ванці гімназії плідно єпівпрацютт

року діти демонструють високий
рівень знань під час проходжен
ня зовнішнього незалежного
оцінювання. Гімназія завжди се
ред найкращих навчальних за
кладів за результатами ЗНО.
Вчителі готують дітей так, що
продовжувати навчання у вищих
навчальних закладах не складає
особливих труднощів. І тому
батьки, діти яких вже завершили
навчання, довіряють педагогам
М икола Б о й ч ук читає
лекцію студентам

ної освіти. На семінар " Школа
майбутнього — центр форму
вання екологічної культури" усіх
бажаючих запросила кафедра
природничих
наук
гімназії
№143.
Творча лабораторія кафедри
працює над моделюванням
траєкторії успішної сучасної
екологічної школи, яка є цент
ром формування особистості із
сучасним екологічним мислен
ням.
Справді
актуальний
напрям, який передбачає вихо
вання особистості, яка живе у
гармонії із Всесвітом.
Нині у гімназії навчаються 964
учні.
Високий
навчальний
рівень початкової ланки освіти
дає змогу у старшій школі де
монструвати міцні знання.
У минулому навчальному році
10 випускників 11 -их класів наго
роджено золотою медаллю, 5 —
срібною. Протягом 2013/2014
рр. у секціях і відділеннях науко
вого товариства МАН працюва
ло 57 учнів 8-их-11-их класів. Се
ред них переможцями першого
районного етапу стало 37 учнів,
другого міського етапу посіли
призові місця четверо учнів 8-А
класу, які нагородженні грамота
ми Київського територіально
відділення МАН України. Учень
11-го класу Ровін Сергій отри
мав диплом І ступеню на Всеук
раїнському конкурсі — захисті
науково-дослідницьких
робіт
учнів — членів МАН (секція "Пра
вознавства", профільна дис
ципліна "Історія України” ).
Тож завітайте до гімназії, аби
переконаєтеся, що в цьому на
вчальному закладі готують обда
рованих, творчих і небайдужих
юних громадян України. Вони
люблять рідну Оболонь, мріють,
аби Київ став справжньою сто
лицею європейської країни.
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Наталія ОСИПЧУК,
кор. "Освіти"

