
 

  Звичайно,  наш журнал має свою історію. А почалося все із 

гімназійної газети «Вітрила», яка вперше вийшла  20 січня 2005 року. 

Гаслом «Вітрил» стали слова Ліни Костенко: «Найвище уміння 

почати з початку – життя, розуміння, дорогу, себе…». На сторінках 

газети висвітлювалися новини із життя гімназистів, давали поради 

вчителі, лікарі, психологи. А  керувала командою журналістів 

учитель української мови та літератури Людмила Миколаївна Тоцька.  

У лютому 2010 старшокласники докорінно змінили наш 

інформаційний вісник: чорно-білу газету «Вітрила» замінив 

кольоровий журнал «Teen time».  Це була повністю самостійна робота 

випускників 2010 року, чимало зусиль до якої доклали головний 

редактор Марія Дачковська та журналісти Поліна Маршаленко, 

Альна Зюзік, Катя Нестерук та інші. 

 



  Наступний номер «Teen time»  вийшов у січні 2011 року. Над 

ним працювала нова група журналістів: Аня Зюзік, Наташа 

Гордієнко, Карина Любарець, Мар’яна Бурбелла під керівництвом 

головного редактора Юлії Костиренко. Керівником і наставником 

творчої групи  стала учитель світової літератури Людмила 

Миколаївна Заволока.  

 

 І ось уже майже п’ять років вони працюють «на ура»,  даруючи 

читачам найцікавіші новини гімназійного життя. Очолює маленький 

але дружній колектив десятикласниця Оля Кацан – творча 

особистість Бориспільщини, яка сама є героїнею не однієї публікації. 

Дівчині вдалося об’єднати навколо себе як талановитих учнів, так і 

творчих учителів. Сьогодні редколегія журналу – це  команда 

розумних і запальних дівчат, серед яких Іра Криворучко, Таня 

Бугайчук, Іра Салікова, Аня Петренко, Аліна Богомолова, Ліда 

Тарасенко, Настя Одинак та Настя Капарис. 



 

 

На шпальтах журналу можна знайти чимало захоплюючої 

інформації: відвідати найромантичніші міста планети, дізнатися 

найцікавіші факти учительського життя, познайомитися із юними 

зірочками гімназії та насолодитися поезією на літературній сторінці.   

Редколегія додає справжніх «родзинок» шкільній буденності. 

Підтвердженням цього є те, що вони активно організовують і 

проводять цікаві заходи : прес-конференцію «Неповторний світ 

дитинства – старт у майбутнє, доросле життя», урок «Подорож по 

казках», зустріч із теле- та радіожурналістом Тетяною Підгурською, 

станційну гру «Веселі пригоди з не менш цікавої нагоди» та багато 

іншого.  



 

Завзята праця юних журналістів уже має визнання. У березні 2014 

редколегія брала участь в обласному конкурсі «Вперед, юнкор!», де  

виборола одразу дві нагороди – Диплом у номінації «Журналістика 

без кордонів» та Диплом «За кращий альманах «Поетика життя». Не 

менш вдалим був і дебют на Міжнародному фестивалі дитячо-

юнацької журналістики «Прес-весна на Дніпрових схилах», в якому 

взяли участь діти з усіх куточків України та зарубіжжя. Із 2500 тис. 

робіт, надісланих на фестиваль, Ольга Кацан  отримала спецпремію  у 

номінації «Літературний твір» та Диплом «За висвітлення духовних 

цінностей». Бурхливими оплесками вітали головного редактора і за 

перемогу у Міжнародному конкурсі-фестивалі дитячо-юнацької 

творчості «Усі ми діти твої, Україно!». Поїздка на Міжнародний 

фестиваль дитячої демократії, преси та творчості «Золота осінь 

Славутича» подарувала нам, окрім Диплому учасника, Диплом за 

краще есе та Диплом призера спецконкурсу «Плануй своє 

майбутнє!».   



 

Редколегія активно співпрацює з міською бібліотечною системою, 

асоціацією учнівського самоврядування та пресою нашого міста.  

  Корабель журналістики  рухається прямим курсом далі до «ясних 

перспектив», як співається у гімні гімназії, адже попереду ще безліч 

перемог, успіхів та нових звершень! 

 


