
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вітання на День Святого Миколая 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

За традицією вночі з 18 на 19 грудня Миколай відвідує 

наші будинки, особливо ті, в яких живуть діти, і залишає їм 

приємні подарунки. Кожна дитина в Україні жде від Святого 

Миколая подарунки.  

На День Святого Миколая до нашого закладу завітали 

шановані гості. Найпершим вихованців поздоровив 

народний депутат України Андрій Леонідович Деркач. 

 Андрій Леонідович привітав дітей з одним із найсвітлі-

ших і найрадісніших християнських свят і передав їм 

подарунки - солодощі та ноутбук. Він побажав дітям 

зустріти свята з посмішкою та радістю, адже саме Святий 

Миколай розпочинає низку новорічних і Різдвяних свят - 

найулюбленіших та довгоочікуваних дітьми. На нього 

чекають мільйони дітей і дорослих в усьому світі, адже 

окрім подарунків, він приносить у кожну оселю радість і 

надію. 

Разом з Андрієм Леонідовичем вихованців поздоровили 

Бояринцев Олег Анатолійович – депутат Сумської обласної 

ради, Южаков Євгеній Іванович – голова Путивльської 

районної ради, Котенко Віктор Володимирович – тимчасово 

виконуючий обов’язки голови Путивльської районної 

державної адміністрації. 

Наступного дня до школи завітали Савісько Олена 

Вікторівна – виконуюча обов’язки начальника головного 

управління пенсійного фонду України в Сумський області та 

Воронов Володимир Миколайович – начальник пенсійного 

фонду в Путивльському районі, котрі поздоровили 

вихованців солодкими подарунками та теплими словами. 

Кожна мить життя повинна приносити тільки  радість у 

серця дітей, щоб якнайдовше тривало щасливе, безхмарне, 

казкове дитинство. 
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Шановні працівники школи! 
Від імені адміністрації закладу прийміть найщиріші 

привітання з Новим роком та Різдвом Христовим! 

Минулий рік для нас був насиченим та напруженим. Ми на 

належному рівні пройшли атестацію закладу, тому рік, що 

минає збагатив нас новим досвідом, відкрив перед нами нові 

перспективи і заклав передумови для нашого майбутнього. 

Нехай Новий 2015 рік стане для кожного з нас щедрим на 

цікаві плани та творчі успіхи, нові перемоги і позитивні 

результати та принесе впевненість у правильності обраної мети 

й енергію для її досягнення! Хай у нас вистачає сил продовжити 

все краще, що було розпочате у році минулому, щоб підтримка 

рідних, друзів і оточуючих допомагала у всіх Ваших починаннях. 

Різдво Христове хай дарує духовне відродження і зцілення, а 

Господнє Благословення береже всіх нас! 

Бажаємо Вам, щоб ці прекрасні зимові свята – вісники 

оновлення, мрій і сподівань – пройшли під знаком миру, спокою 

та впевненості у майбутньому. 

Любові Вам та Надії, Віри в себе і найближчих друзів, Віри в 

мудру Україну! 

Веселих свят! 
З повагою адміністрація школи. 

 



 
 

Армійський марафон 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         Осінній бал в школі 
Наприкінці листопада в 

школі відбувся "Осінній 

бал", який підготували і 

провели учні 8 класу. 

Вихованці з задоволенням 

співали, танцювали, створю-

вали казку. Присутнім на 

святі сподобались конкурси "Гарбузовий богатир", "Дістань 

яблуко", "Поезія осені". На святі активними були учні 7-9 

класів, яким дуже сподобався проведений захід. 

 

 
 

Для старшокласників важливою частиною "Осіннього 

балу став танцювальний вечір або просто дискотека. Крім 

урочистої програми і демонстрації талантів, учні мали 

можливість розважитися, і дискотека стала відмінним 

доповненням до свята.  

Вихователь 8 класу Демченко Н.В. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

04 грудня, напередодні Дня Захисника 

Вітчизни, до школи завітали наші Шефи - 

працівники Путивльського РВ УМВС, аби, 

як вже стало традицією, помірятись силами з 

старшокласниками школи у спортивній 

конкурсній програмі "Армійський марафон". 

Боротьба була запеклою, команди по черзі 

вигравали різноманітні конкурси, але 

перемогу вихованцям школи приніс саме 

останній конкурс "Перетягування канату", в 

якому старші друзі помітно піддались 

молодшим. Єдиний остаточний результат 

винесли члени журі за результатами змагань: 

"ПЕРЕМОГЛА ДРУЖБА!". 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

Коротко про основні події листопада та грудня 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
В школі проходив І етап Всеук-

раїнських учнівських олімпіад з нав-

чальних предметів. За результатами І 

етапу були визначені переможці, які 

захищали честь закладу у ІІ етапі 

протягом листопада-грудня. Всього в ІІ 

етапі олімпіад взяли участь 23 учні з 8 

навчальних предметів.  

 

 
В школі завершився І етап V Між-

народного конкурсу учнівської та 

студентської молоді імені Тараса 

Шевченка серед учнів 5-9 класів. 

Участь у І етапі конкурсу прийняли 26 

вихованців. За результатами І етапу 

конкурсу членами журі були визначені 

4 переможці, які будуть захищали 

честь школи у ІІ етапі. 

 

 
В період з 10 по 15 листопада в 

школі проходив І етап ХV Між-

народного конкурсу з української мови 

імені Петра Яцика серед учнів 3-9 

класів. Участь у І етапі конкурсу 

прийняли 40 учнів. За результатами І 

етапу конкурсу членами журі були 

визначені 7 переможців, які приймали 

участь у ІІ етапі. 

 

 
09 грудня відбулося засідання 

круглого столу вчителів початкових 

класів та адміністрації закладу, на 

якому були обговорені зміни до 

окремих навчальних програм для 4 

класу, схвалених на Колегії 

Міністерства освіти і науки України 

від 04.12.2014 року. 

 

 
Учні 1 класу школи прийняли 

участь у експрес-грі, яка була 

присвячена прийому першокласників у 

БАРВІНЧАТА. 

 

 
Учні 4 класу прийняли участь у І 

етапі конкурсу "Маленькі розумники" 

в номінаціях "Юні знавці української 

мови" та "Юні знавці математики". 

Були визначені переможці конкурсу: у 

номінації "Юні знавці української 

мови" – Коваленко Анастасія, у 

номінації "Юні знавці математики" – 

Нестерова Анна. Вони захищатимуть 

честь школи у ІІ етапі конкурсу, який 

відбудеться у лютому 2015 року. 

 

 
Відбулось чергове засідання 

педагогічної ради, на якому були 

розглянуті питання: 

- Реалізація основних завдань трудо-

вого навчання як навчальної дис.-

ципліни в 5-9 класах шляхом прак-

тичної діяльності учнів на уроках 

трудового навчання та обслуговуючої 

праці. 

- Про хід виконання рішення педа-

гогічної ради: "Причини невисокої 

якості знань учнів і шляхи подолання" 

(протокол №6 від 25 листопада 2013 

року). 

- Ціннісне ставлення особистості до 

суспільства і держави на традиціях 

національного патріотизму у процесі 

підготовки до Захисту Вітчизни. 

 

 
Ось і настало довгоочікуване  Ново-

річне свято, свято красуні ялинки, яка 

виблискує і переливається всіма 

барвами, свято, яке приносить в кожну 

оселю радість, подарунки, незабутні і 

приємні відчуття . 

Новорічні святкування в нашій 

школі пройшли 25 та 26 грудня. Учні з 

нетерпінням чекали появи Діда Мороза 

та Снігуроньки, які разом  з казковими 

героями, співали новорічні пісні, 

водили хороводи біля ялинки, брали 

участь у веселих конкурсах. Кожен 

клас підготував свої новорічні номери 

як доповнення до казкового дійства. 

 

 
Учасники гуртків "Умілі руки" 

(керівник Тітов Р.С.) та "Художня 

праця" (керівник Жеба Л.І.) прийняли 

участь у конкурсі "Новорічна іграшка" 

Міжнародної організації "Назустріч 

мрії". Кращі роботи були направлені до 

міста Києва, де будуть прикрашати 

республіканську новорічну ялинку і 

кожен українець зможе побачити ту 

красу, яку виготовили наші гуртківці. 



 
 

Основні події року в освіті 
 

 
2014 рік був багатим на події в країні. Суспільні зміни також 

відобразилися і на освітній сфері. Деякі експерти називають зміни, 

що відбуваються в освіті, однією з небагатьох реформ, яку 

розпочато новою владою країни. 

Звільнення Табачника. 23 лютого Верховна Рада України 

ухвалила рішення про усунення з посади міністра освіти і науки 

Дмитра Табачника, який протягом свого чотирирічного 

перебування на посаді запам’ятався скасуванням 12-річного 

навчання у школі, внесенням змін в програми з історії України, 

вибудовуванням корупційних схем тощо. Звільнення Табачника 

призвело до оновлення керівного складу Міністерства освіти і 

науки. 

Прийняття закону про Вищу освіту. 1 липня Верховна 

Рада прийняла довгоочікуваний закон "Про вищу освіту". Проект 

закону був розроблений ще у 2012 році робочою групою, яку 

очолював ректор НТУУ "КПІ" Михайло Згуровський. Робота над 

законопроектом здійснювалася на засадах обговорення 

представниками громадськості, студентства та представників понад 

30 освітніх організацій. За визначенням освітніх експертів, 

ухвалення законопроекту має сприяти розвитку вітчизняної вищої 

школи та вивести українську вищу освіту на європейський шлях 

розвитку. 

Зміна умов вступу абітурієнтів до ВНЗ. Міністерством освіти 

і науки змінено умови прийому абітурієнтів до вищих навчальних 

закладів, що мають на меті забезпечити прозорість зарахування 

вступників до університетів. З наступного року вступ до 

навчальних закладів також відбуватиметься за результатами ЗНО, 

але при вступі визнаватимуться результати тестування лише 

поточного року, буде впроваджено принцип пріоритетності заяв на 

вступ до вишів, списки зарахованих абітурієнтів ВНЗ 

формуватимуть фактично після подачі всіх заяв абітурієнтів 

Прогрес українських вишів у світових рейтингах. За 

результатами міжнародного рейтингу вищих навчальних закладів 

QS World University Rankings 2014/15, що визначає результати 

діяльності університетів світу за основними академічними 

показниками, до рейтингу включено 6 українських вищих 

навчальних закладів. Два університети ввійшли до Тор-500 списку. 

Це є найбільшим представництвом українських університетів за 

всю історію їх участі у рейтингу, що відповідно є певним 

прогресом для національної освітньої системи України. 

Ініціативи щодо зміни структури середньої освіти. Група 

експертів, яка працює над проектом Концепції розвитку освіти на 

2015-2025 роки та проектом рамкового закону про освіту ініціює 

законодавче закріплення нової моделі здобуття повної середньої 

освіти   впродовж   12-ти   років   за такою схемою на 5+4+3. Також  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

передбачається розвантаження навчальних планів та впровадження 

обов’язкового зовнішнього оцінювання учнів після закінчення 9 

класу. 

Зміна формату проведення ДПА школярів. Міністерство 

освіти і науки до 2016 року має намір поєднати проведення 

зовнішнього незалежного оцінювання та державної підсумкової 

атестації з усіх навчальних предметів. Також освітнє відомство 

відмовилося від практики нав’язування збірників завдань ДПА 

учителям та школярам. Атестація у початковій, основній та 

старшій школі буде проводитися у формі підсумкових контрольних 

робіт. Завдання для проведення підсумкових контрольних робіт 

укладатимуться навчальними закладами за рекомендаціями МОН. 

У 2015 році випускники шкіл складуть об’єднаний тест з 

української мови і літератури, результати якого будуть враховані 

як державна підсумкова атестація з цього предмета, а також як 

зовнішнє незалежне оцінювання, у разі бажання випускника 

продовжити навчання у вищому навчальному закладі. 

Презентація проекту Концепції розвитку освіти до 2025 

року. Міністерством освіти і науки презентовано проект Концепції 

розвитку освіти на період 2015-2025 років. Проект концепції 

підготовлено Стратегічною дорадчою групою "Освіта" для надання 

консультативної та експертної підтримки Міністерству освіти і 

науки у розробці Дорожньої карти освітньої реформи. Концепція 

охоплює п’ять основних напрямів розвитку освітньої галузі, 

реформування яких здійснюватиметься впродовж наступних років. 

Прагнення МОН до дебюрократизації освітнього процесу. 

Міністерство освіти і науки неодноразово зверталося до органів 

управління освітою, керівників інститутів післядипломної 

педагогічної освіти та керівників методичних кабінетів з вимогою 

забезпечити дотримання принципів педагогічної свободи вчителів. 

Проте освітні чиновники ігнорують звернення профільного 

Міністерства та продовжують практику покладання на вчителів 

невластивих їх професії функцій. Для вирішення ситуації у 

Міністерстві освіти планують змінити принцип взаємодії управлінь 

освіти місцевих органів влади з навчальними закладами шляхом 

внесення відповідних норм у новий законопроект "Про освіту", які 

дозволять зменшити вплив та тиск на школи з боку чиновників. 

Соціальний стан освітян. У грудні в мережі 

було оприлюднено пропозиції Міністерства фінансів щодо змін до 

законодавчих актів у рамках підготовки держбюджету 2015 року, 

які у разі їх прийняття можуть вплинути на соціальне становище 

освітян. У Міністерстві освіти і науки та Комітеті ВР з питань 

науки і освіти висловили переконання про неприйнятність 

запропонованих фінансових обмежень, зокрема підвищення 

педагогічного навантаження вчителів, збільшення наповнюваності 

класів тощо. 

Відкриття онлайн-курсів "Prometheus". У жовтні в 

Україні стартував інтернет-ресурс "Prometheus", що є першим 

українським проектом масових онлайн-курсів (МООС). Ресурс 

надає вільний і безкоштовний доступ до навчальних курсів 

університетського рівня всім охочим незалежно від місця 

проживання, віку, майнового становища чи статків. На сьогодні 

проектом пропонується дев’ять курсів від викладачів провідних 

вищих навчальних закладів України. 

 

За матеріалами освітнього порталу osvita.ua 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ШКІЛЬНИЙ СВІТ 
Газета Путивльської 

загальноосвітньої школи-
інтернату І-ІІ ступенів 

Газета виходить один раз на два місяці. 
Засновник: трудовий колектив школи. 

Адреса: 41500, м.Путивль, вул.Леніна,53 
 

 
 

 

 

 

Зверстано і віддруковано у Путивльській загальноосвітній 
школі-інтернаті І-ІІ ступенів. Тел. 5-43-74 
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