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  Світ професій, на перший погляд, здається складним і незрозумілим, особливо в очах  

старшокласників, перед якими  постає питання «Ким бути?». Школа не може стояти осторонь 

проблеми вибору випускниками свого подальшого шляху, своєї професії чи ВУЗу, у який піти 

навчатись. Цей  випуск допоможе осягнути глибину та розмаїття світу професій. На сторінках цього 

номеру Ви знайдете море корисної інформації про людей, які вже зробили свій вибір і готові 

поділитися своїм досвідом з Вами, про цікаві професії сьогодення та вирішити ексклюзивний 

кросворд.  

Саме цій темі і присвячений цьогорічний День гімназії «Світ професій», що відбудеться         

10 листопада о 11:30 в актовій залі школи. Хочу звернути увагу, що окрім святкового концерту, на 

глядачів чекає конкурс-практикум «Ми обираємо», на якому девятикласники доведуть вам, яка з 

обраних ними професій найактуальніша, найважливіша, найкраща. До свята учнівське 

самоврядування оформить фотовиставку «Професія моїх батьків».   

Так чи інакше, необхідно підходити до цього вибору відповідально та зважено, тому нагадую 

старшокласникам, що детальну інформацію про всі спеціальності та навчальні заклади надасть Вам 

шкільний профтермінал  (вестибюль 1 поверху) від Полтавської служби зайнятості. 

Віконце редактора 



 
 
 

Найближча до учнів професія - професія вчителя. Як відомо, 31-ша гімназія завжди 

славилась виключно гарним педагогічним колективом. Тож не дивно, що завідуюча 

кафедри математики, Яцун Тетяна Мунхонівна зайняла почесне ІІІ місце на міському  

конкурсі «Вчитель року 2010». До того ж  це не єдина блискуча сторінка її успішної 

кар`єри, тож наші журналісти вирішили дізнатися більше про професійний шлях 

улюбленого  вчителя. 
Журналіст: Тетяно Мунхонівно, ми знаємо, що ви закінчили 31-шу гімназію, розкажіть про 

ваші шкільні роки. 

Тетяна Мунхонівна: Мій перший 

дзвоник пролунав у ЗОШ №4. Саме з того 

часу, можна вважати, і почав розвиватися 

мій потяг до професії вчителя, адже 

самовільно залишалась після уроків з 

однокласницями і тулмачила їм 

незрозумілі теми уроків, як справжній 

вчитель. А вже з другого класу я почала 

навчатися у 31-й. Улюбленими предметами 

були математика, фізика та зрубіжна 

література. Пам`ятаю, як з вчителем 

російської літератури ходили до правнуки 

видатного російського поєта і письменника  

А.С. Пушкіна, яка жила, до речі, у нашому 

місті. Хоча вона була похилого віку, проте  

розповіла багато цікавого.  Пушкінська кімната нашої гімназії  відкрилася вже після закінчення 

мною школи, але я активно збирала інформації задля неї.   

Ж: Ми знаємо, що Ви були комсоргом школи, розкажіть про це докладніше. 

Тетяна Мунхонівна: Займати цю посаду було досить відповідально. До моїх обов’язків 

входило  проведення  бесід з учнями, що відставали у навчанні і мали не задовільну поведінку. 

Найпереконливіша  фраза звучала так: «А чи носив би ти костюм, пошитий «тріїчником»?». 

   Користуючись своїм призначенням я була 

організатором дискоклубів, до речі тоді з дискотеками 

було набагато гірше становище, адже нам не дозволяли 

вимикати світло, а слідкувала за дотримнням цього 

правила завуч, яка періодично,  все ж таки, виходила зі 

спрортзалу, де проводились танці і як тільки це 

ставалося, світло одразу ж зникало і всі починали 

танцювати )) 

Ж: Пригадайте найсмішніший епізод зі шкільних 

буднів. 

Тетяна Мунхонівна: Взагалі таких епізодів було дуже 

багато, всі й не переповісти. А ось  один із них: як відомо, 

кількома десятиліттями раніше телевізори були в 

дефіциті, а каналів та телепередач, що транслювалися 

,тоді було зовсім мало, проте в нашій школі телевізор був, 

а у час наших шкільних занять йшов зарубіжний 

детиктивний серіал «Спрут». І от на уроці фізики ми з  

Тільки раз і тільки в нас, або інтерв’ю з учителем… 

 
Яцун Тетяна Мунхонівна 

Вчитель математики вищої категорії 
 

 
 



однокласниками вмовили вчителя влаштувати перегляд. Він, звичайно ж з побоюваннями, та 

дзволив нам це зробити, і ось у момент кульмінації але найбільшої емоційної напруги я 

помітила, як повільно підіймається аркуш паперу на моїй парті. Я  так  

злякалась, але виявилось, що то мій сусід по парті задрімав та полегшено зітхнув, і саме через 

цей аркуш «ні з того ні з цього» почав рухатись ;-)    

 Ж:  Як ви проводили своє дозвілля, які були  у Вас хобі? 

Тетяна Мунхонівна: Я  була дуже активною,  відвідувала в`язальний гурток, басейни 

«Спартак», «Дельфін», радіогурток, волейбольну секцію, а також у вільний час обожнювала 

кататися на ковзанах, до речі, й зараз цей вид спорту є моїм хобі і зі своїм 7-В класом ми часто 

збираємось разом і відвідуємо ковзанку. 

Ж: Розкажіть про перший випуск, який ви вели як класний керівник. 

Тетяна Мунхонівна:  Як тільки-но я 

прийшла до школи працювати вчителем, мені 

дали класне керівництво 8-го класу.Діти там 

були дуже складні для виховання та навчання, 

але вже за рік мені вдалося корегувати їх  

поведінку, і я дуже задовлена, що всі вони 

стали гарними людьми, чудовими батьками та 

гідними членами суспільства. На шляху до 

порозуміння з ними мені довелося докласти 

багато зусиль, та в цій нелегкій праці мені 

допомогла Н.А. Безкоровайна, за що я їй дуже 

вдячна.   

Ж:  Ми знаємо, що ви були нагороджені 

грамотою «Класний керівник року». Поділіться 

секретами свого успіху.  

Тетяна Мунхонівна:  Ніяких особливих секретів у мене немає.  Намагаюся цікавитися 

життям своїх учнів, переживати разом з ними їх перемоги та невдачі. Хочеться, щоб кожен з них 

розкрив свої здібності, свій потенціал, знайшов себе.  

Ми дякуємо Тетяні Мунхонівні за цікаву бесіду і бажаємо нескінченного творчого натхнення, 

підкорення професійних вершин, вдячних учнів та отримання максимального задоволення від 

роботи!      Дорогие мои ученики! 
Мне хочется, чтобы вы по жизни шли с улыбкой, 
Излучая радость и тепло. 
И жизнь ваша чтоб не была ошибкой, 
А было в ней лишь счастье и добро! 
Своим ученикам я искренне желаю: 
Любить людей, которые вокруг, 
И никогда не делать больно людям, 
Ведь так священно слово "друг"! 
Умейте простить тех, кто вдруг обидел, 
И не держите зло ни на кого, 
Будьте добрее, милосердней к людям,  
И добро вернѐтся всѐ равно. 
А я хочу, чтоб по прямой дороге с вами рядом всю 
жизнь шли,    
Любовь и честность, искренность и сила, 
Успех и радость!  

      Красота! Добро!    
            Бесіду вела Штанова Альона (10-В кл.) 

 
Тетяна Мунхонівна – класний керівник 7-В кл. 

Наша жизнь не знает перемен 
И всегда она ведѐт урок. 

Невозможно пересдать не в срок 
И прожить на свете без проблем. 
Но сегодня, я хочу вам пожелать, 

Дорогим моим ученикам. 
Не забудьте, как умели вы мечтать, 

И не изменяйте тем мечтам. 
 



 

 

Світ професій дуже цікавій та різноманітний. Багато людей мають досить незвичайні 

професії, а деякі просто цікаві, але жодна з них не схожа на іншу. Рано чи пізно перед  кожною 

людиною постає питання щодо вибору професії, і доводиться відкинути дитячі мрії та 

замислитись над реальним майбутнім. Дуже рідко люди обирають омріяну в дитинстві 

професію. Ми провели маленьке опитування, запитали  у випускників нашої школи щодо їх 

дитячих мрій та теперішнього життя, і ось що вони нам  

розповіли: 
Охрименко Інна Іванівна, одна з перших золотих 

медалісток нашої школи, нині завуч з науково-методичної роботи 

гімназії №33,: 

Інна Іванівна: Я закінчила тоді ще не гімназію №31, а 

загальноосвітню школу в 1985 році. Моїм класним керівником 

була вчитель математики Похващева Клавдія Михайлівна. У 

дитинстві я не мріяла стати вчителем, деякий час я мріяла стати 

водієм тролейбуса, тому що мені дуже подобалося оголошувати 

зупинки у мікрофон. Річ у тім, що я росла та виховувалася у 

вчительській родині, мої батьки вчителі,і, мабуть, саме це було 

вирішальним у виборі моєї професії. Коли я була маленькою мама 

часто запрошувала мене на уроки і я червоною ручкою 

«перевіряла» дитячі зошити. Найбільше мені запам’яталося, як ми 

із донокласниками проводили вільний час веселе часопроведення 

та наш великий клас,залишилися в пам’яті й гарні вчителі: 

Скрипаль Л.І., Безкоровайна Н.А. і, звичайно, мій класні керівник.  

 

Інші випускники нашої школи,  Серба Євген та Гунько Руслан, 

обрали зовсім іншу спеціальність, вони працють на одному з 

місцевих телеканалів. 

Євген: Я закінчив школу 5 років тому у 2005-му році. 

Конкретної мрії в дитинстві у мене не було, мені було багато що 

цікаво, але про вибір професії я не замислювався.  Проте в шкільні 

роки мене завжди цікавило фотомистецтво, мені подобалося 

фотографувати цікаві моменти, спостерігати за дійсністю. Мабуть, 

саме це зіграло велику роль у виборі спеціальності. Зараз  я працюю 

оператором на телеканалі ІРТ.  

Руслан: Ще з дитинства я мріяв бути журналістом, і дуже 

радий, що мені це вдалося, звісно, не без допомоги тих знань, що я 

отримав у школі. 

 

Пожар Артем Анатолійович доцент, зараз викладає економіку 

англійською мовою в Університеті споживчої кооперації, хоча в 

шкільні роки мріяв зовсім про інше. 

Артем Анатолійович: Я закінчив школу в 1997 році. Як і багато хлопців мріяв стати космонавтом. 

Пам;ятаю уроки зарубіжної літератури, особливо «Суд  над Роскольніковим», героєм роману 

Достоєвського «Преступление и накзание». Пам’ятаю чудових вчителів, особливо Клавдію Михайлівну, 

що викладала математику, та, звісно, Наталію Аркадіївну.Також, як і кожен учень, пам’ятаю своїх друзів та 

дискотеки. У шкільні  роки  я не мріяв стати викладачем, але так склалися життєві обставини. Хочу 

побажати учням нашої гімназії процвітання, благополуччя, досягнення мрій, успіхів у навчанні. Ніколи не 

зупиняйтеся  на досягнутому. 
Ось такі професії обрали нашої школи, з ними цікаво спілкуватися є про що поговорити. Бажаємо кожному з вас 

досягти не менших успіхів, правильно обрати свй життєвий шлях. 

Зустрічалися з випускниками  Михайлик Дарья та Шевченко Альона  (10-А кл.) 

Тільки раз і тільки в нас, або інтерв’ю з випускниками… 

 
Охрименко Інна Іванівна 

Випускниця 1985р. 

 
Серба Євген 

Випускник 2005 р. 



 

 

 

Продовжуючи традиції 31-ої школи, цього року  буде проведено 19 День гімназії - «Світ 

професій». Як правило участь у цьому святі будуть приймати найактивніші та найартистичніші 

учні, що перемогли у відбірковому етапі «Портретів класів»: 4-А Собакар С.І., 4-Б Федотова І.І., 

4-В Петренко О.М., 8-Е Устименко А.П., 10-Б Докторова Н.В., 10-В Козуб Г.А. 

А ми, в свою чергу, хочемо запропонувати вашій увазі перегляд не менш цікавих проектів 

«Портретів класів».  

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Про наші справи знають всі 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Швидко пролетіли шкільні роки і вже починаєш задумуватися про своє майбутнє. Перед 

нами, випускниками 11-х класів, постає важкий і, можливо, найважливіший вибір у нашому житті 

– вибір професії. Саме це обумовлює наш подальший шлях, адже присвятити своє життя 

улюбленій справі, вкласти свою душу в її розвиток – мрія кожної людини. 
Вибір професії – це велика відповідальність. Мені завжди були небайдужі долі людей, як моїх 

близьких, так і зовсім сторонніх. Саме тому я обираю для себе професію юриста, а після здобуття вищої 

освіти  я хочу стати адвокатом.      Зоря Аня, 11 – Е 

 

Батьки надали мені право вибору професії.Я б хотів працювати у нафто-газовій чи юридичній 

галузях. Вважаю, що обирати майбутню професію потрібно розумом, а не серцем, враховуючи всі «за» та 

«проти».          Книш Максим, 11-Е кл. 

 

З самого початку я знала, що моя професія буде пов’язана із творчою 

діяльністю. Адже ще з дитинства я любила  малювати, відтворювати свої 

думки та мрії за допомогою пензлика та олівця. Тож коли настав час 

обирати майбутню професію, не задумуючись, надала перевагу професії 

архітектора. На мою думку вона дає людині можливість розкрити себе, свої 

здібності, талант. Та найголовніше, я хочу цим займатися.  

       Микитенко Марія, 11 – Е 

На жаль, ми живемо в час, коли мистецтво зовсім не цінується, 

проте я хочу присвятити своє майбутнє музиці. Хочу  стати вчителем 

музики чи  музикантом оркестру. Я вірю, що настане час, коли все 

зміниться і моя маленька мрія здійсниться, а я зможу зіграти для вас 

«симфонію моєї душі» 

Сенько Владислав, 11 – Е кл. 

 

Я хочу бути журналістом, хочу  реалізувати себе у творчому 

плані, розширити власний кругозір та коло знайомств. У журналістиці, 

як і в кожній іншій галузі, існують свої пріоритети та складності, 

 інколи навіть ризикуючи життям зібрати об’єктивну, правдиву інформацію та подати   її читачам у такому 

вигляді, щоб неможливо було відірватися від написаного. Адже можна бути  

військовим кореспондентом, політичним чи економічним журналістом, телерепортером або журналістом 

світських хронік. Попереду найскладніше – зробити вірний вибір!         Миць Віка, 11 – Е кл. 

 

Для когось танці – просто хобі, для когось – 

незвідана тайна, хтось любить  споглядати це 

мистецтво, а хтось – бути  його учасником. Особисто 

для мене танець – повітря, я дихаю ним і не уявляю 

своє життя без нього.  

9 років тому я почала опановувати бальні танці, 

а за останній рік поринула у світ сучасних танців: 

контемпа та хіп-хопу. Саме наполегливість та 

цілеспрямованість, на мою думку, й допомагають 

мені бездоганно виконувати всі рухи, а завдяки 

безмежній силі натхнення я втілюю в танцях усі 

емоції та переживання і проживаю на сцені ціле 

життя. 

Тож не дивно,що своє майбутнє я хочу 

присвятити танцям, а саме професії хореографа-

постановника, маю надію на швидке втілення своїх 

мрій!  Долинська Євгенія, 9-А кл. 

Вмію сам – навчу інших! 

Скоро будеш обирати... 

Ким в житті ти хочеш стати? 

Що робити вмієш ти? 

Особливі вміння маєш? 

Як захочеш,лиш скажи- 

Станеш тим,ким забажаєш. 

Є професій безліч в світі, 

Ну,наприклад,вчитель,лікар. 

Може,ти будеш актор чиспівак, 

Чи навіть матимеш власний літак. 

Лиш уяви-ти натхненний поет, 

Що словом малює світу портрет. 

Може,ти бізнесмен або архітектор, 

Віртуозний бармен,чи школи директор, 

Фотограф,художник,маляр,журналіст 

Дизайнер,електрик,психолог,лінгвіст? 

Яка ж із професій тобі до душі? 

Обирай будь-яку,але не спіши. 

Загребельна Ольга 

 Випускниця 2009р. 
 



 

 

Наша гімназія підтримує тісні зв’язки з організаціями міста. Наші учні відвідують 

різноманітні гуртки, що сприяють їх особистісному розвиткові, а також впливають на 

професійне самовизначення. 
Із самого дитинства мене вабило все незвичайне, шалене та 

екстримальне. Я довго не могла визначитись із вибором 

діяльності, яка б була мені до душі; шукаючи себе, я вивчала 

бойові мистеттва, займалась футболом, дайвінгом, сноубордінгом 

та плаванням. Але три роки тому в мене з’явилося нове 

захоплення – спеліологія. Згодом моя нелегка праця в цій сфері 

дала про себе знати. І вже цього літа на щорічному Міжнародному 

Спеліологічному семінарі я отримала перший розряд із 

спеліології.Саме тому своє майбутнє я хочу пов’язати зі 

спеліологією, адже цей вид спорту мені дуже подобається.  

 Павелко Олена (10-В кл.) 

Пожежник – професія  для сильних духом і тілом, сміливих і 

відважних, кмітливих і відповідальних, рішучих та безстрашних.  

Навчитися та оволодіти потрібними вміннями та навичками 

може  кожен охочий.  

Так Бородай Євген, учень 10-Б  класу, вирішив відчути на собі, 

як це бути пожежником. Вже один рік він тренується при  пожежній 

частині за адресою вул. Половка, 103. 

Тут проводиться навчання, відтворюються ситуації, які  

можуть виникнути у реальному житті. Отже, вихованці набувають 

спортивних навичок та правил надання першої медичної допомоги. 

На питання: «Що ти відчуваєш, займаючись цим?», Євген відповідає: 

«Так,  це цікаво! А головне захоплююче! Тому в майбутньому хочу 

стати пожежним інспектором». 

 Про тонкощі професіі дізнавалася Гутиря Яна 10-Б кл. 

Не став виключенням і гурток при Палаці Дитячої та 

Юнацької Творчості «Юний психолог», в якому діти мають 

змогу пізнати себе та оточуючих з точки зору корисної науки 

психології. 

Керівником гуртка є Лариса Олексіївна, яка й 

проводить цікаві заняття, що так захопили старшокласників 

нашої гімназії, зокрема Штанову Альону (10-В), Ґудзь Діану 

(10-Б), Павленко Дарину (10-Б), Батюту Анастасію (9-Е) та 

Марченко Соню (9-Е). Гурток радий вітати й нових гуртківців, 

адже психологія – наука, що знадобиться кожному! 

 Штанова Альона 10-В кл. 

 

Я люблю відвідувати дитячо-юнацький клуб «Промінь». Мені подобається навчатися  в зразковому 

художньому колективі «Рукодільниця». Це справжня майстерня юних леді, де ми створюємо унікальні 

диво-речі: капелюшки, іграшки, сумочки, в’яжемо одяг. Кожна річ індивідуальна і неповторна, бо педагог 

клубу, Щербина Любов Семенівна, розвиває в нас творчу фантазію, навчає мистецтву бути неповторною. 

Є в колективі й справжні «зірки», які брали участь у виставках і демонстраціях в’язаного одягу в 

музеях нашого міста, репортажі про них показували по місцевому телебаченню. Це випускники нашої 

гімназії: Анна Скрипченко і Юлія Дубовик та учні школи Аліна Кузьменко, Марина Громцева (9-Б), Валерія 

Шевченко (10-Е).  

Про свої захоплення розповіла Макаова Богдана 10-Бкл.  

Вмію сам – навчу  інших… 

 

 

 
«Юні психологи» гімназії №31 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Цінуйте кожну мить! 
 
 
 
 
 
 
 

 
_____________________________________________________________тут хоче бути Ваше фото 
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ЧИТАЙТЕ В НАСТУПНОМУ 

НОМЕРІ: 

Калейдоскоп шкільних свят: 

«Новий рік крокує по 

планеті...»,  

Зимовий бал... 

____________________листопад  2010р. випуск №2 (8)____________________ 

                     11           

                     16           

                            12    

    1  3        4    14              

                                

          2         15             

        10        7                

                                

  6                              

  5                      17        

                  13              

             9                   

                                

8                                

По вертикалі: 1. Митець пензля. 2. Найпоширеніша професія опішнянських майстрів. 3. Спеціаліст із 

інтер’єру та реклами. 4. Аграрій. 6. Виготовляє дорогоцінні прикраси. 7. Ремісник – різьбяр. 11. 

Спеціаліст, який займається озвученням фільму. 12. Той, хто доглядає за пасікою.   

По горизонталі: 5. «… мікрорайону нашого». 8. Людина, яка знається на ліках. 9. Найактуальніша 

професія для неповнолітньої молоді. 10. Людина – знакова система. 13. Знаходить історичні пам’ятки. 

14. Працівник музею. 15. Вправно паличкою махає, ноти всі він пам’ятає. 16. За кермом він час 

проводить. 17. Дуже смачно він готує, тістечком вас почастує. 

Перший знавцю світу професій, отримай свій приз у каб.226!!! 

 

 

  

 


