
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Листопад-грудень 2013 р. №2 

Шановні працівники школи, батьки, учні!!! 
 

    Від усього серця вітаємо Вас із самими довгоочікуваними і світлими 

святами – Новим Роком та Різдвом Христовим! Це усіма нами з 

дитинства улюблені й радісні дні, наповнені світлом свята спільної 

радості, веселощів, очікування чудес і казки, душевного тепла и надії. 

 Озирнувшись назад, можна сміливо сказати, що 2013 рік був прожитий 

не дарма. Цей рік був насичений подіями, напруженою працею, глибоким 

змістом та звершеннями. Він подарував нам радість зустрічей й 

відкриттів, перемог і досягнень, новий професійний і життєвий досвід. 

   Напередодні Нового Року прийнято загадувати бажання і вірити, що 

вони обов'язково здійсняться. Від усієї душі зичимо Вам великого 

людського щастя, міцного здоров'я, добра й радості, вірних друзів та 

близьких людей поруч. Нехай прийдешній рік виправдає Ваші самі добрі 

надії і прагнення, принесе достаток і добробут вашим сім'ям. Нехай 

панують у ваших домівках мир, взаєморозуміння й любов. 

 З Новим Роком та Різдвом Христовим!!! 

З повагою адміністрація школи. 

 

Вітання на день Святого Миколая 

День Святого Миколая – одне з 
найсвітліших і найрадісніших свят 
усього християнського люду. З його 
приходом кожен з нас сподівається на 
якесь маленьке диво, здійснення 
заповітної мрії, котра під силу лише 
Святому. 

Невидимою рукою Миколай здійснює 
дитячі мрії, приносить у кожну родину 
щиру втіху і любов. Це свято віри, світла 
і добра. Святий дарує своє тепло і увагу 
тим, кого обділила доля, адже кожний 
в цей день чекає на свято. 

Саме в цей день в наш заклад 
завітали дорогі, завжди очікувані гості – 
голова Путивльської районної 
державної адміністрації Косовський А.І. 
та голова Путивльської районної ради 
Фесенко О.Д. Вельмишановні гості, від 
імені народного депутата України 
Деркача Андрія Леонідовича, подару-
вали вихованцям солодкі подарунки. 

Задоволенню вихованців не було 
меж. Кожен з них зрозумів, що є люди, 
яким не байдуже, які про них постійно 

турбуються. 
В цей день творчий учнівський 

колектив  власними силами підготував 
театралізоване дійство. Вихованці з 
радістю зустрілись із Святим Миколаєм. 
Діти із захопленням розповідали, що ж 
треба робити, щоб бути добрим, 
милосердним, ввічливим. Разом вони і 
співали, і танцювали, і просто весело 
провели час. 

На завершення свята директор школи 
Семененко Т.М. поздоровила вихован-
ців зі святом добрими, теплими, по-
справжньому материнськими словами. 
Побажала в цей день кожному щастя, 
здоров’я та гарних досягнень у 
майбутньому житті. 

Ми, дорослі, будемо робити все, аби 
наші вихованці почували себе затишно і 
комфортно. Навіть маленька краплинка 
радості на дитячому обличчі – доказ 
того, що наша праця не даремна. А 
постійні дитячі усмішки, які ми бачимо 
щодня – найцінніша нагорода за нашу 
працю. 

Знову ми найкращі! 
 

 

07 листопада були підведені підсумки 
районного етапу обласного конкурсу соціальної 
реклами "Здорове життя - успіх буття" серед 
учнів загальноосвітніх навчальних закладів 
району. Конкурс проводився з метою 
формування у дітей активної життєвої позиції, 
мотивації до саморозвитку та само-
вдосконалення, орієнтації на здоровий спосіб 
життя, пропаганди здорового способу життя. 
Приємно, що у всіх трьох номінаціях даного 
конкурсу наші учні здобули впевнену 
перемогу:  
- у номінації "Плакат":  
 І місце - Новіков Кирило, учень 4 класу;  
- у номінації "Літературний твір":  
 І місце - Лайко Кирило, учень 5 класу;  
 ІІ місце - Швецов Кирило, учень 8 класу; 
 ІІІ місце - Ащаулова Ірина, учениця 7 класу;  
- у номінації "Фотографія": 
 ІІІ місце - Молодцева Ганна, учениця 9 класу. 

Також у листопаді 2013 року в Сумському 
обласному центрі позашкільної освіти та 
роботи з талановитою молоддю проведено II 
етап обласного конкурсу соціальної реклами 
"Кожна дитина має право на родину". На 
конкурс представлено 145 робіт учнів, вихо-
ванців позашкільних і загальноосвітніх 
навчальних закладів з усієї області у таких 
номінаціях: "Плакат" – 71 робота, "Літера-
турний твір" – 56 робіт, "Медіа-матеріали" – 18 
робіт.  

  У номінації "Літературний твір" перемогу (І 

місце) виборов учень 9 класу нашої 
школи Лукашов Єгор, а в номінації "Плакат" - 

учениця 7 класу Ащаулова Ірина посіла ІІІ 
місце.  

Так тримати!!! 
 



 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9 березня 2014 року увесь 
світ буде святкувати 200-річчя 
від дня народження  видат-
ного українського поета, пись-
менника, художника, акаде-
міка - Тараса Григоровича 
Шевченка. 

Наша школа як освітній 
заклад вивчаємо, читаємо, 
шануємо і пам’ятаємо  видат-
ного сина  всього українського 
народу. Включилась в Шевчен-
кіану і шкільна бібліотека. Діти 
отримують інформацію про 
поета  зі стенда новин, те-
матичної папки «Співець 
дружби і свободи народів», 
тематичної полички «Пись-
менники – ювіляри нашим 
дітям». У читальній залі 
оформлена книжкова виставка 
«Слава Шевченкова – слава 
України». Постійно учням ре-
комендуються твори Т.Г.Шев-
ченка. Під час проведення 
інформаційних хвилинок чи-
таються  дітьми та бібліо-
текарем вірші з книги «Кобза-
рик – школярик», а також учні 
розповідають свій шлях 
знайомства з Шевченком. На 
сьогодні розпочате колек-
тивне читання  одного з 
кращих   художніх   творів  про 

У вінок шани Кобзареві 

дитинство Тараса - «В бур’я-
нах» Степана Васильченка з 
учнями 5–го класу  з подаль-
шим обговоренням прочита-
ного.   

Т.Г.Шевченко  творив, пра-
цював, жив на славу Україні, 
на славу нам – його нащадкам. 

Пропонуємо вікторину для 
юних літературознавців.   

1. Де і коли народився 
Т.Шевченко? 

2. Коли і в кого вперше 
навчився грамоти  Т.Шевчен-
ко? 

3. В якому році  Т.Шевченку  
була вручена відпускна гра-
мота? 

4. Яким твором відкри-
вається сучасний «Кобзар»? 

5.  У яких  поемах Т.Шев-
ченко звертається  до образу  
жінки-матері? 

6. Хто були  першими лау-
реатами літературної Шевчен-
ківської премії і коли? 

7. Скількома мовами наро-
дів світу перекладені твори 
Шевченка? Назвіть хоча б 5 із 
них? 

Відповіді на вікторину   при-
носити до бібліотеки. 

Леоненко Н.П.,  
бібліотекар 

ВІТАЄМО З ПЕРЕМОГОЮ 
 
 

 
 
 

 

учня 9 класу Лукашова Єгора та вчителів 

географії Голодову Любов Михайлівну та 

трудового навчання Тітова Романа Семеновича 

з впевненою перемогою у ІІ етапі 

Всеукраїнських предметних олімпіад з географії 

та трудового навчання. Бажаємо в подальшому 

успіхів, наснаги, ще більше перемог та творчих 

злетів!!! 

З 12 листопада по 12 грудня 2013 року в школі проводився 
моніторинг якості загальної середньої освіти за результатами 
навчання учнів у початковій школі серед учнів 5 класу. 

 Коротко про мету проведення даного моніторингового дослідже-
ння: 

Основою моніторингового дослідження є точні масові педагогічні 
вимірювання, що повинні забезпечити об’єктивне оцінювання 
досягнутого учнями рівня навченості та встановлення його 
відповідності запланованим результатам і нормам навчання, 
визначення рівня викладання, якості, актуальності та повноти 
змістового наповнення навчальних предметів тощо. 

Метою зазначеного заходу було виявлення навчальних досягнень 
учнів і з’ясування кількох важливих освітніх питань, а саме: 

― які знання здобули учні з тих чи інших предметів, якого рівня 
сягають їхні загальнонавчальні вміння? 

― який рівень інтересу до навчання сформовано в учнів? 
― чи вміють учні аналізувати зміст прочитаних текстів, робити 

висновки, висловлювати власне ставлення до прочитаного? 
― чи вміють знаходити нестандартні рішення в процесі 

розв’язання навчальних завдань, самостійно працювати з 
підручником, розв’язувати задачі, залучати додаткову інформацію 
під час виконання проблемних завдань? 

― чи ефективно розподіляють зусилля і час, виконуючи навчальні 
завдання? 

― чи навчилися учні застосовувати здобуті знання не лише на 
уроках, а й у повсякденному житті? 

Структура, обсяг та інші параметри тестових завдань були  
визначені на основі вимог до загальноосвітньої підготовки учнів 
відповідно до чинних навчальних програм для початкової і основної 
школи з урахуванням відповідного для цього часу – 45 хвилин. 

Моніторинг не передбачав контролю діяльності педагогів, а мав на 
меті з’ясувати типові помилки і прогалини у засвоєнні змісту 
загальної середньої освіти, виявити болючі проблеми сучасної 
школи та визначити дієві шляхи їхнього подолання. 

Приємно, що результати, які показали учні 5 класу під час 
проведення моніторингу, повністю відповідають рівню навчальних 
досягнень у початковій школі. 

Карпець С.О., заступник директора з Н.Р. 
 

 

Студенти-практиканти І курсу Путивльського педагогічного 
коледжу завітали до нашого закладу, щоб привітати своїх підопічних 
з Днем Святого Миколая та наступаючими новорічними святами. 
Вони підготували невеличку концертну програму та подарували 
вихованцям новорічні подарунки. 

Моніторинг якості освіти 

Подарунки від студентів 



 
 

НАШІ ВИПУСКНИКИ 

 
 
Валентина Андерсон (Тараніна) – 

випускниця нашої школи, проживає в 
Сполучених Штатах Америки. 

Валентина закінчила школу в 1984 році. 
Про своє нелегке життя після закінчення 
школи багато розповідати не хоче, але, все ж 
таки, погодилась поділитись з нами 
окремими життєвими спогадами: "…После 
окончания Путивльской школы-интерната, 
я сдала документы в Шосткинскую школу- 
интернат (1984-1986). После 10 классов 
пробовала поступать в педагогический 
институт на биолога, но вовремя поняла, 
что это не моя стихия. Устроилась 
работать  ночной санитаркой в ЦГБ в 
городе Сумы, а в дневное время работала в 
детском садике. Продолжала бегать по 
утрам, так как спорт мне всегда нравился, 
еще с Путивля. Благодаря воспитателю 
Давыдовой   Людмиле    Ивановне,   учителю  
 

физической культуры Чурочкину 
Анатолию Васильевичу, учителю 
математики Кохановой Любови 
Васильевне и их вере в меня, моя жизнь 
продолжалась успешно.  В 1987 году 
поступила в педагогический институт 
им. А.С.Макаренка на отделение 
физвоспитания.  

В 1988 вышла замуж, переехала в     
город Гатчину Ленинградской области, 
перевелась  в академию спорта им. 
П.Ф.Лесгафта на заочное отделение и 
устроилась на несколько работ 
одновременно: в школу-интернат (воск-
ресный воспитатель), в спортшколу 
(спортивная гимнастика – помощник 
тренера), в 2-х школах вела легкую 
атлетику. Позже открыла свою школу 
танцев (самостоятельно учила по 
телевизору новые упражнения по Hip Hop 
и составляла свои гимнастические 
композиции). 

В 1991 году развелась с мужем, 
воспитывала сына самостоятельно и 
продолжала учиться в академии спорта и 
работать. В трудные времена 
приходилось придумывать различную 
 методику выживания: работала 
фотографом на свадьбах и в детских 
садах; купила видеокамеру и проводила 
съемки на свадьбах; брала в аренду 
автобусы для экскурсий; закупала оптом 
одежду в Москве, Белоруссии, Украине и 
продавала на рынке в летнее время, когда 
тренерской работы не было. 

 

 
Валентина (друга зліва) – призер конкурсу 

"Міс Каліфорнія" 
В 1996 году впервые прилетела в 

Америку  с  шестилетним сыном, по 
спортивной работе, так как в то время в 
России  сокращали всех подряд и я решила 
попробовать себя за границей. Конечно, 
без знания языка в жаркой Флориде мне 
было очень трудно. Я старалась, но все-
таки  пришлось мыть полы и изучать 
другой язык. Устроилась тренером, но мне 
очень не нравилось преподавать в Америке 
из-за страховых правил, и через 7 месяцев 
я вернулась обратно в Россию, продолжая 
использовать свои "таланты" на Родине. 

В 1998 году вышла замуж за гражданина 
США, родила 3-х детей и большую часть 
времени провожу с семьей. В свободное 
время вяжу шапочки, провожу благо-
творительные акции и, по возможности, 
помогаю детским домам в Америке, 
Украине, России и Мексике. 

Успеха в жизни я достигла благодаря 
Вашей школе, моему собственному 
решению в детстве вести здоровый образ 
жизни. Я всегда буду помнить своих 
первых воспитателей и учителей, 
которые постоянно верили в меня! 
Спасибо вам ОГРОМНОЕ!..." 

Валентина постійно піклується про нашу 
школу і завжди цікавиться нашим життям. В 
2004 році їй вдалося побувати в Україні. І, 
звичайно, перше місце, яке вона відвідала, 
була РІДНА ШКОЛА.  

(Матеріали з інтернет-спілкування) 

 

РУБРИКА "Я АТЕСТУЮСЬ" 
ДЕМЧЕНКО Надія Володимирівна, вихователь 

Учні 7 класу на чолі з вихователем Демченко 
Надією Володимирівною, працюють над 
пошуково-дослідницьким проектом "Козацькому 
роду нема переводу". 

У час становлення незалежної держави велике 
значення набуває патріотичне і громадянське 
виховання. Юне покоління повинно пам’ятати 
історію своїх предків. Метою і завданнями 

нашого проекту є: 
- розширювати знання вихованців про славне минуле українського 
народу; 
- розвивати інтерес до вивчення історії козаків, їх звичаїв, законів, 
бойову підготовку; 
- досліджувати історію Запорізької Січі, Запорізької республіки;  
- підбирати інформаційний та ілюстративний матеріал; 
- опрацьовувати літературні джерела; 
- розвивати пізнавальний інтерес вихованців; 

- проаналізувати як минуле впливає на майбутнє; 
- вшановувати пам’ять запорізьких козаків, спонукати наслідувати 
їх кращі риси, такі як: добро, товариськість, героїзм, готовність 
завжди стати на захист України; 
- виховувати патріотичні почуття. 

Тривалість проекту – з 15 жовтня по 15 грудня. Було проведено 
дослідження історії Запорізької Січі і Запорізької республіки, 
переглянуті документальні та художні фільми про козаків, 
проведені спортивні змагання "Козацькі забави", проведене свято 
"Козацькому роду нема переводу", відбувся творчий звіт груп 
"Дослідників" та "Художників", створена презентація проекту. 

Очікуваними результатами проекту були: 
1. Розвиток життєвої компетентності вихованців; 
2. Набуття дослідницьких навичок; 
3. Розвиток пізнавального інтересу до історії України; 
4. Створення "Кодексу лицарської честі класу"; 
5. Виховання патріотичних почуттів, готовність стати на захист 
України. 



 
 

Профорієнтаційний урок "Ти і твоя майбутня професія" 
 
 

 

 

 

 
 
Ознайомити учнів з певним обсягом профорієнтаційної 

інформації, переліком професій, які мають сталий попит на ринку 
праці; порадити, як обирати професію до душі, як уникнути 
помилок, розчарувань у виборі професії; сприяти формуванню у 
старшокласників правильного розуміння сутності професійного 
самовизначення – такими були основні завдання 
профорієнтаційного уроку для учнів 8 і 9 класів Путивльської 
загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІ ступенів під назвою «Ти і твоя 
майбутня професія». 

Особливістю співпраці центру зайнятості з педагогічним 
колективом даної школи є той факт, що тут дуже серйозно 
ставляться до питань професійної орієнтації своїх вихованців, 
розуміючі, що, за великим рахунком, більше особливо і нікому це 
зробити. Хоча школа не належить до  числа спеціалізованих,  все ж  

таки, діти тут потребують значно більшої уваги, ніж у звичайних 
школах. Тому, під час першої зустрічі було вирішено, що урок 
носитиме більш ознайомлювальний, ввідний характер. 

Говорили про основні помилки під час вибору професії, про 
поняття «престижності» у виборі професії, про те, як з`являються 
нові і чому зникають застарілі професії, навіть про те, що людина 
сама здатна створити нову професію – адже будь-яка діяльність 
пов`язана із науковим прогресом, новими винаходами і 
незвичайними послугами в тому числі. Тому, зробивши власне 
відкриття,  можна одночасно стати винахідником нової професії. 
Головне у цій справі – любити те, що ти робиш. 

На заключному етапі спеціаліст центру зайнятості відповів на 
питання школярів щодо можливостей навчання за професіями 
«кухар», «слюсар з ремонту автомобілів», «сестра медична». 

(Матеріали з сайту Сумського регіонального центру зайнятості) 

 

 
КОРОТКО ПРО ІНШІ ПОДІЇ ШКОЛИ 

 
Щосуботи та щонеділі в школі 

працює "КЛУБ ВИХІДНОГО ДНЯ". 
З настанням теплих, сонячних 
осінніх днів, вихованці школи, 
разом з наставниками, часто 
проводять відпочинок за 
межами закладу - на природі 
мальовничого Путивльського 
краю. Ось і цього разу учасники 
Клубу вирушили відпочивати до 
річки Сейм, де весело, цікаво та  

змістовно провели час, вдало 
порибалили і самостійно приго-
тували смачну уху. 
 

 
21 листопада з веселою 

розважальною програмою до 
нашої школи завітав обласний 
фестиваль "Літо в місті". Веселі 
аніматори дивували вихованців 
цікавими конкурсами. Хлопчаки 
й дівчатка дружньо змагалися 
між   собою,   а   за   перемогу   в  

конкурсах отримували пода-
рунки. Діти були у захваті від 
подарованого їм свята. Ко-
лектив школи щиро подякував 
шановним гостям за свято, яке 
вони влаштували. 
 

 
З 18 по 24 листопада в школі 

проходив тиждень ВЕСЕЛ--
КОВОГО РОЗМАЇТТЯ. За цей час 
відбулось багато цікавих та 
важливих подій в житті вихо-
   

ванців нашого закладу: прийом 
у барвінчата учнів 1 класу, 
прийом у піонери учнів 5 класу, 
день молодших школярів, акція 
"Запропонуй цікаву справу", вік-
торина "Чи знаєш ти історію 
своєї організації", гра для учнів 
молодших класів "Розумні, 
спритні - це Ми!"  
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