
Шановні працівники 
школи, батьки, учні! 

Щиро вітаю Вас на сторінках нашої 
газети. Сподіваюсь, що ознайом-
лення з матеріалами газети дозво-
лить Вам належно оцінити сього-
дення і перспективи нашого закладу. 

Тут Ви зможете  отримати повну  й 
достовірну інформацію про діяль-
ність нашої школи, знайти багато но-
вого та цікавого. 

Семененко Т.М.,  
директор школи 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вересень-жовтень 2013 р. №1 

З 1 вересня 2013 року основна школа 
розпочала роботу з впровадження 
Державного стандарту базової та повної 
загальної середньої освіти. Завдання, яке 
стоїть перед педагогічним колективом на 
цей навчальний рік - забезпечити створен-
ня належних умов для організації навчання 
п`ятикласників в умовах змін у основній 
школі, а завдання кожного педагога поля-
гає в тому, щоб створити для кожного учня 
оптимально сприятливі умови для його 
всебічного розвитку. 

Основна школа знаходиться на пере-
дових засадах реформування національної 
освіти. Чи цікавим буде навчання? Чи 
комфортно буде маленькому школяреві? Ці 

 

НОВІ СТАНДАРТИ – НОВА ШКОЛА 
та інші питання непокоять кожного, хто 
пов’язаний зі школою, як державним 
інститутом. 

Щоб навчальна діяльність була радістю, 
має бути така організація навчання, за якою 
дитина стає активним учасником процесу 
засвоєння знань, тоді пізнавальний інтерес і 
задоволення від процесу та результату 
навчання дає моральний, психологічний 
комфорт, розуміння особистого успіху. З 
цією метою Міністерство освіти і науки 
розпочало роботу по модернізації змісту 
освіти. 

Так, позитивними змінами нової 
редакції зазначеного документа є: 

·        -забезпечення наступності змісту 
початкової та базової загальної освіти; 

·        -особистісно-орієнтований підхід в нав-
чально-виховному процесі; 

·        -формування ключових компетентностей 
учнів, зокрема, загальнокультурної, грома-
дянської, здоров’язбережувальної, інфор-
маційно-комунікаційної ; 

·        -використання здоров’язбережувальних 
технологій; 

·        -екологічна спрямованість освіти; 
·         -впровадження інформаційно-комунікацій-

них технологій в освіті. 
 

 

ХІІ ОБЛАСНА СПАРТАКІАДА УЧНІВ 
ІНТЕРНАТНИХ ЗАКЛАДІВ 

 
9 жовтня в нашому закладі відбулось урочисте відкриття XII 

обласної спартакіади серед учнів інтернатних закладів. 
Свято розпочалось привітанням директора школи Семененко 

Тетяни Михайлівни, яка побажала всім командам досягти 
спортивних вершин, стати  в майбутньому олімпійською надією 
України. 

Зі словами вітання до присутніх звернувся методист обласного 
управління фізичного виховання та спорту Коніков Анатолій 
Іванович, який все життя присвятив спорту і справі виховання 
підростаючого покоління . 

У цей день на спортивному майданчику школи зустрілися 
вихованці Шосткинської ЗОШ – інтернату I-III ступенів, 
Білопільської ЗОШ – інтернату I-III ступенів, Глухівської ЗОШ  - 
інтернату I-III ступенів, Правдинської спеціалізованої школи для 
дітей сиріт та вихованці нашої школи. 

У перший день відкриття спартакіади відбувся І етап  змагання 
з дартсу та кросу. 

Сподіваємось, що кожен з учасників цього свята  спорту  виніс 
для себе, що навіть найменшої  перемоги не досягти  без напру- 

 

женої, щоденної праці на біговій доріжці чи у спортивному залі, бо 
шлях до перемоги не завжди легкий і короткий. Головне – не 
втратити тих задатків, якими нагородила тебе природа, розвивати 
їх. Добре, коли у потрібний час і в потрібному місці біля наших 
дітей з’являються люди, які допомагають  зробити їм правильний 
вибір – вибір здорового способу життя. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

НАШІ ВИПУСКНИКИ 
 На урочистостях Андрій Васильович теплими, ніжними словами 

згадав нашу школу і передав директору школи Семененко Т.М. в 
подарунок електронну книгу для вихованців нашого закладу. 

Кожен з нас пишається такими випускниками, а сьогоднішнім 
вихованцям є на кого рівнятись та з кого брати приклад. 

 

3 жовтня в місті Суми, в театрі імені Щепкіна відбулось 
нагородження переможців конкурсу «Мій улюблений викладач» 
серед викладачів вищих навчальних закладів області. Приємно, 
що найулюбленішим викладачем, на думку студентів, став 
колишній випускник нашого закладу , старший викладач інституту 
фізичної культури Сумського державного педагогічного 
університету Леоненко Андрій Васильович. 

 

17 жовтня 2013 року на 
обласній колегії управління 
освіти і науки Сумської 
обласної державної адмініст-
рації вшановувалися навчальні 
заклади, збірні команди яких, 
досягли кращих результатів у 
фінальних змаганнях з видів 
спорту обласних комплексних 
спортивно-масових заходів 
серед учнівської та студентсь-
кої молоді.  

Існуюча відповідна мате-
ріально-спортивна база та 
кадровий потенціал забезпе-
чують на належному рівні 
організацію фізкультурно-
оздоровчої та спортивно-масо-
вої роботи на різних етапах її 

НАША ШКОЛА - НАЙКРАЩА 
 

проведення. 
Проведення багатоетапних 

комплексних заходів, які 
включають в себе від 15 до 30 
видів спорту, а також різному-
нітних фізкультурно-оздоров-
чих заходів сприяло залуче-
нню близько 34% учнівської та 
студентської молоді до 
систематичних занять фізич-
ними вправами та дотримання 
повсякденного режиму здоро-
вого способу життя. 

За підсумками змагань 2012-
2013 навчального року наго-
роджено перехідним кубком 
та грамотами управління осві-
ти і науки обласної державної 
адміністрації у ХІ обласній спар-
такіаді серед учнів інтернатних 
навчальних закладів: 

за І місце - Путивльську 
загальноосвітню школу-ін-
тернат І-ІІ ступенів; 

за ІІ місце – Правдинську 
спеціалізовану школу-інтернат 
І-ІІ ступенів Великописарівсь-
кого району; 

за ІІІ місце – Глухівську 
спеціалізовану школу-інтер-
нат І-ІІІ ступенів імені М.І. 
Жужоми. 

 
(Матеріал з сайту управління 

освіти і науки Сумської ОДА) 

 

3 жовтня вчителем історії Кооптіною Іриною 
Анатоліївною була проведена науково-практична 
конференція «Шляхами партизанської слави». В роботі 
конференції активну участь прийняли вихованці 
шкільного гуртка «Музей партизанської слави». 

ШЛЯХАМИ ПАРТИЗАНСЬКОЇ СЛАВИ 
 
 



 
 

КОРОТКО ПРО ГОЛОВНІ ПОДІЇ ШКОЛИ 
 

 

 
 

3 вересня 2013 року колектив школи 
прийняв участь у міських заходах, 
присвячених 70-й річниці визволення міста 
Путивля від німецько-фашистських 
загарбників. Вихованці школи вшанували 
пам`ять героїв-визволителів, поклавши квіти 
на площі Перемоги міста. В цей день в школі 
були проведені класні-години, уроки, 
присвячені цій визначній даті. Кожен 
вихованець пам`ятає подвиг наших дідів та 
прадідів, які зробили все задля їхнього 
щасливого майбутнього. 

 

 
 
12 вересня 2013 року в школі проходило 

спортивне свято, присвячене Дню фізичної 
культури та спорту. Вихованці школи 
продемонстрували свою спритність, силу, 
спортивність, швидкість, витривалість. 
Традиційно, в цей день відбувся футбольний 
матч між командою вихованців школи та 
збірною командою працівників міліції. 
Цьогорічна зустріч була запеклою, але 
переможця так і не виявила - команди були 
задоволені бойовою нічиєю. 

 

 
 
Вже котрий рік колектив школи активно  

 
працює над самозабезпеченням шкільної 
їдальні сільськогосподарською продукцією, 
зібраною з власної земельної ділянки. 17-
18 вересня дорослі разом з вихованцями 
зібрали урожай картоплі. Щорічно, після 
закінчення збору всієї овочевої продукції, 
підводяться підсумки цієї роботи на 
загальношкільному Святі врожаю. 
 

 
 

 22 вересня колектив школи прийняв 
участь в урочистостях з нагоди Дня 
партизанської слави. Кожен з нас в цей 
день вшановує подвиг партизанів та 
підпільників у період Великої Вітчизняної 
війни. Це - свято людей сильних духом, 
людей з чистою совістю, котрі не 
шкодували життя для перемоги над 
ненависним ворогом. Ми бажаємо 
ветеранам міцного здоров`я, щастя, 
сімейного затишку та добробуту, активної 
участі у патріотичному вихованні 
підростаючого покоління. 
 

 
 

«Осінь барвиста, осінь 
прекрасна до нас прийшла. 
Осінь багата, щедра і ясна 
гарний урожай принесла» 

 
26 вересня в школі проходило традиційне 

Свято Врожаю. Природа щедро наділила 
серпень та вересень розмаїттям овочів та 
фруктів. В  ці місяці людина має можливість 
насолодитися результатами своєї праці, 
зібравши багаті врожаї. На нашому святі 
можна було побачити прекрасну виставку 
овочевих культур, а також виступ художніх 
колективів вихованців закладу. Кожен 
вихованець закладу не залишився осторонь 
цієї події.    

 

 
 

 27 вересня туристичний загін школи, у 
складі учнів 7-9 класів, прийняв участь у 
районному туристсько-краєзнавчому квесті, 
присвяченому Всесвітньому Дню туризму. 
Приємно, що серед всіх шкіл, які прийняли 
участь у даному заході, не було кращих за 
наших вихованців. Вони застосували всі 
вміння та навички, якими оволоділи під час 
підготовки до даного заходу (керівники 
Однолєтков О.В., Яцина А.В.). Результатом 
стала впевнена перемога нашої команди.
  

 
 

08 жовтня в закладі відбулося засідання 
наркопосту, на якому було розглянуте 
питання профілактики тютюнопаління серед 
вихованців. На засіданні були присутні 
члени наркопосту, лікар-нарколог 
Путивльської центральної районної лікарні 
Пісний О.І. та запрошені вихованці, які 
стоять на обліку наркопосту. 
 

 
 

09 жовтня вихованці школи, переможці 
шкільної вікторини, прийняли участь у 
районній краєзнавчій вікторині «Історія 
Сумщини від минулого до сьогодення», яка 
проходила в рамках обласного освітнього 
проекту "Рідна Сумщина", з метою 
виховання в дітей і молоді любові до 
рідного краю, шанобливого ставлення до 
його історії, духовної спадщини  



 
 

До 95-річчя від дня народження 
Сухомлинського В.О. 

 

 
 

Сухомлинський Василь Олександрович — 
дивовижна особистість, педагог-новатор, 
наш співвітчизник, який закінчив 
Полтавський педагогічний інститут. Складно 
переоцінити внесок цієї людини не лише в 
розвиток освіти, а й у формування 
суспільства. Василь Олександрович все своє 
життя невтомно працював на благо людей і 
в цій праці вбачав радість і мету життя. 
Десятиріччя педагогічної практики 
допомогли йому знайти переконання і 
уявлення про те, що є справжньою метою 
процесу виховання, і як цю мету досягти. 
Згідно з ідеями великого педагога, метою 
виховання є формування Справжньої 
Людини. А досягається це завдання шляхом 
наполегливої праці не лише вчителів та 
батьків, але й самої дитини. 

У своїй праці «Як виховати людину» 
Олександр Васильович пише: «По суті, 
виховання справжньої людини є 
одухотворення красою людського духу — 
настільки глибоке одухотворення, що 
маленька людина замислюється: хто я? 
Для чого я живу на світі? Це велике 
мистецтво і велика педагогічна мудрість: 
вміти говорити своїм маленьким 
вихованцям, а потім підліткам, юнакам і 
дівчатам про красу людського духу». Зі слів 
мудрого вчителя зрозуміло, що головним 
призначенням виховання є розкриття духов- 

ного потенціалу дитини і формування сили її 
духу. Саме в цьому і полягає суть 
становлення Справжньої Людини. 

Завдяки Сухомлинському на сьогодні ми 
маємо цілу скарбницю корисних порад для 
батьків та педагогів про те, як саме 
формувати в дитині такі якості Справжньої 
Людини, як чуйність, щедрість, доброту, 
уважність, мужність, совісність. І однією з 
головних умов для розкриття хороших 
якостей дитини є уважність до її 
внутрішнього світу. Тобто чуйність самого 
педагога або батька, вміння вгадувати і 
відчувати, що відбувається в душі дитини, 
вміння передбачати те, до чого може 
призвести та чи інша реакція дитини. 
Сухомлинський закликає нас бути гранично 
уважними до дрібниць. 

Наприклад, давайте поміркуємо над 
такою ситуацією. Дитина, гуляючи з 
батьками в осінньому парку, збирає листя. 
Назбиравши цілий оберемок, вона 
несподівано і недбало викидає листочки. 
Робить вона це явно не для того, щоб 
поспостерігати за тим, як вони летять, або 
влаштувати «дощик», а просто викидає 
різким рухом. Неуважний батько проігнорує 
таку дію дитини, навіть не помітивши, що 
відбулося. Уважний же батько запримітить 
тривогу в подібній поведінці дитини. Адже 
такий проігнорований вихователем жест 
може стати першим кроком до формування 
в дитині грубості, недбалості, невмінні 
відчувати красу. Чуйний батько, 
розпізнавши це відразу, звісно, що не буде 
лаяти дитину. Можливо, він скаже так: 
«Навіщо ж ти їх збирав? Щоб викинути? 
Адже вони такі гарні! Давай разом зробимо 
новий букет і подаруємо його бабусі». 
Формуючи цими словами у дитини намір 
«зробити для когось», батько розкриває в 
неї почуття людинолюбства, яке є ключовим 
для розвитку всіх добрих якостей людської 
душі. 

 

 

Про людинолюбство Сухомлинський 
говорив наступне: «По-справжньому 
любити людину можна лише тоді, коли 
бажання, що виникає в душі, осяяне 
світлом хорошої, чистої, піднесеної, 
шляхетної думки». Як бачимо, думка тут — 
ключове слово. Тож дуже важливо, щоб 
думки були високоморальними, світлими, 
творчими. Можливо, хтось скаже, що такий 
ідеал людини є недосяжним. Але приклад 
великого педагога показує, що таки 
досяжний — за умови наполегливої праці 
заради інших і завдяки роботі над собою. І 
нехай кожного дня в нашій голові 
проносяться тисячі думок, і хай не всі вони 
високоморальні, і породжені нашим 
духовним началом. Людині, як і тварині, 
притаманний інстинктивний спосіб 
мислення, який породжує думки 
тваринного характеру, що несуть в собі 
егоїзм та будь-які його прояви. Але нам під 
силу не приділяти увагу цим думкам. 

 

 
 
І Олександр Васильович яскраво це 

усвідомлював. З цього приводу він 
пише: «Воля — це сила, здатна 
дисциплінувати думки, почуття, бажання 
і пориви. З ранніх років людині слід бути 
володарем свого розуму і волі». Тут же 
Сухомлинський наводить цитату 
Некрасова: «Воля і праця людини дивні дива 
творять».  

 
Формування в дитини волі, а саме 

вміння віддавати чіткі переваги думкам 
творчим, збагаченим ідеями загального 
блага, думкам про інших людей, про 
справи для них, думкам про 
відповідальність — це передова мета 
батьків та педагогів. Простіше кажучи, це 
мета — навчити дітей слухати свою совість. 
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