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7. Я – ОБДАРОВАНА ОСОБИСТІСТЬ

Херсонська гімназія № 6 – унікальний та приваб-
ливий навчальний заклад у місті, що має більше ніж 
півстолітній досвід поглибленого вивчення англій-
ської мови з першого класу та профільного навчан-
ня з іноземної філології у старшій ланці. Досвідчені 
вчителі докладають максимум зусиль для виховання в 
учнів культури міжнаціонального спілкування, ство-
рення належних умов щодо опанування англійською 
мовою на високому рівні.

Упевненість у комунікативних здібностях гім-
назистам дарують подорожі за кордон, скайп-
конференції та зустрічі з носіями мов вивчення 
(англійської та німецької) – волонтерами Корпусу 
Миру США, представниками організації GoGlobal, 
посольств США, Великої Британії та Німеччини в 
Україні, Британської Ради, Американського Дому у  
м. Київ, Гете-Інституту, спілкуючись з якими учні  
реалізують набуті знання у реальному житті. Всебіч-
на підтримка директора Корж Світлани Сергіївни та 
висококваліфікованих учителів дозволяють розкрива-
ти нові таланти вихованців.

Цей навчальний рік залишиться яскравою сторін-
кою історії гімназії, адже її славетний літопис попов-
нився ще однією зіркою − Андрієм Юзовим.

Під час весняних канікул з 27 березня до 1 квіт-
ня 2016 року в м. Рівне відбувалась ХXXV Всеук- 

раїнська учнівська олімпіада з англійської мови. Се-
ред учасників було 58 учнів 11-х класів, їхні вчителі, 
члени журі з вищих та загальноосвітніх навчальних 
закладів України, волонтери Корпусу Миру США в 
Україні.

 
  

Андрій Юзов − захищає честь Херсонської області 
на ХXXV Всеукраїнській учнівській олімпіаді 

з англійської мови

СХОДИНКАМИ УСПІХУ
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учитель німецької мови, учитель-методист,
заступник директора з навчально-виховної роботи
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Учень 11 класу Херсонської гімназії № 6 Юзов  
Андрій, як переможець ІІІ (обласного) етапу олімпіа-
ди, захищав честь Херсонської області в інтелектуаль-
них змаганнях такого високого рівня. Гімназист вибо-
ров почесне ІІІ місце, що є результатом наполегливої 
продуктивної та професійної діяльності його вчите-
лів англійської мови Ольги Василівни Григор’євої та 
Олени Ігорівни Солодовнікової, які надали Андрію не 
лише міцні та глибокі знання, але й нові можливості 
пізнання себе й світу. 

Вручення Андрію Юзову нагороди ХXXV Всеук-
раїнської учнівської олімпіади з англійської мови

Необхідно зазначити, що такі досягнення були 
б неможливі старань мами Андрія – Юзової Юлії 
Юріївни. Маючи три вищих освіти, вона усвідомлює 
необхідність отримання сином якісної освіти. Тому з 
раннього дитинства мама Андрія спрямовувала сили 
на розвиток ранніх творчих здібностей сина, привчала 
його до самостійності, виховувала відповідальність у 
прийнятті рішень та спонукала до участі у різних кон-
курсах.

Потрібно зауважити, що перемога в олімпіаді – не 
єдиний визначний успіх Андрія. Гімназист є учас-
ником і випускником Програми молодіжних обмінів 
FLEX. У цьому році він був волонтером проекту від 
UNICEF «Глобалізація та екологія Землі», а також од-
ним з 9-ти українців, які були представниками Укра-
їни у складі 350 депутатів Молодіжного парламенту 
Європи (м. Лейпциг). 

Андрій Юзов волонтер проекту UNICEF

Андрій на засіданні Молодіжного парламенту 
Європи  у м. Лейпциг

  

Андрій під час навчання в США за Програмою 
молодіжних обмінів FLEX

             Нові американські друзі Андрія

Для учнів гімназії Андрій організував змістовні 
майстер-класи, на яких ділився отриманим досвідом 
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щодо принципів діяльності Європейського парламенту. 
Уміння працювати в команді, спільно розв’язувати про-
блеми, ефективно навчатися упродовж життя та бути 
лідером – це учень вважає необхідністю сьогодення.

 Андрій проводить Майстер-клас «Особливості 
та специфіка діяльності Європарламенту» 

для учнів гімназії

Широкий світогляд та неординарні творчі зді-
бності дозволили Андрію взяти участь у спільно-
му проекті гімназистів та їхніх учителів у рамках 
Міжнародного конкурсу «Create Your Own Cultural 
Reader» («Створіть самі читанку про історію та 
культуру свого регіону чи країни англійською мовою») 
«MacMillan Cultural Reader Competition» за ініціати-
вою книжкового видавництва MacMillan, що увійшла 
до сімки найкращих в усьому світі.

Нагорода видавництва MacMillan за участь 
у конкурсі

Упевнено орієнтуватися у сучасному цифрово-
му світі Андрію, переможцю ІІ етапу Всеукраїнської 
олімпіади з інформаційних технологій, допомагають 
знання, які він отримав як на уроках, так і самостійно, 
вміло використовуючи Інтернет-ресурси. 

Журі Всеукраїнському конкурсу «Стратегія фір-
ми 2014», ініційованого КНЕУ імені В. Гетьмана, 
високо оцінило у фіналі професійно презентовану 
роботу учня – представника майбутньої бізнес-елі-
ти нашої країни.

З нагоди відзначення «Року англійської мови в 
Україні» учень отримав Подяку Херсонського місь-
кого голови В. Миколаєнка за популяризацію англій-
ської мови серед однолітків та активну громадянську 
позицію.

Гімназист, окрилений високими досягненнями 
у царині англознавства, може бути лідером і взірцем 
для сучасної молоді, гарним прикладом для наслі-
дування та продовження кращих традицій гімназії, 
міста та країни. Цього року Андрій подолав ще одну 
сходинку успіху – став студентом Києво-Могилян-
ської академії факультету Міжнародного менедж-
менту. Він готовий опановувати омріяну професію 
та підкорювати найвищі вершини у здобутті знань 
на студентській ниві.

Пропонуємо переглянути деякі нагороди Андрія 
Юзова.
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Необхідно висловити щиру подяку батькам та педагогічному колективу гімна-
зії № 6 міста Херсона в особі директора, Світлани Сергіївни Корж, за самовіддану, 
творчу, професійну діяльність у формуванні та вихованні еліти нашої країни.


