
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
  
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

Заступник директора з В.Р. Новікова О.О.  

Вересень-жовтень 2014 р. №5 

Свято 

 ПЕРШОГО ДЗВОНИКА 

 
На подвір`ї школи, як ніколи, було багато 

гостей, батьків, учнів. І не дивно, адже 
Перший дзвоник пролунав сонячного, 
погожого ранку. На святі були присутні:  
- Котенко Віктор Володимирович – перший 
заступник голови Путивльської рай-
держадміністрації;  
- Сахно Оксана Іванівна – завідуюча ра-
йонним методичним кабінетом відділу 
освіти, молоді та спорту Путивльської рай-
держадміністрації;  
- Воронін Володимир Андрійович – заступ-
ник міського голови;  
- Помилуйко Володимир Миколайович – 
начальник Путивльського РВУМВС у Сумській 
області; 
- Череватенко Анна Володимирівна – мо-
лодший лейтенант Путивльського РВУМВС у 
Сумській області. 

 Веселі вірші першокласників викликали 
посмішки радості у гостей та батьків. З 
посмішкою на обличчях учні повернулися в 
рідну школу після літніх канікул, щоб 
здобувати нові знання! Одним словом з 
початком нового навчального року! З новими 
силами, з новими сподіваннями! 

 

В серці з Україною 
 

Розвиток особистості кожного учня, його національної самосвідомості 

проходить на основі популяризації  ціннісних ставлень школярів  до 

суспільства, держави, до себе.  Патріотизм  — це звичайний стан 

повсякденного життя людини, який виявляється не тільки під час над-

звичайних ситуацій. Важливо, щоб учні ідентифікували себе з 

українським народом, прагнули жити в Україні, розуміли необхідність 

володіння державною мовою, шанобливого ставлення до історії, 

культури та традицій українського народу. 

Продовженням  теми єдності народу України та цілісності її території 

становить районний семінар заступників директорів з виховної роботи та 

педагогів-організаторів, що відбувся на базі нашої школи 22 жовтня 2014 

р. Програма семінару була насиченою і різноманітною. З вітальним 

словом до присутніх  звернулась  адміністрація закладу та методист 

районного відділу освіти Брянцева С.М.  З життям нашого закладу гості 

познайомились під час відеоекскурсії.  Досвідом  щодо ціннісного 

ставлення особистості до суспільства і держави, до себе, сформованого 

на традиціях національного патріотизму поділились педагоги  школи, 

використовуючи мультимедійні презентації та відеоролики. Юні 

екскурсоводи  музею імені С.А. Ковпака з великим захопленням провели 

цікавий пізнавальний екскурс в минуле, даючи змогу доторкнутися до 

вічного подвигу наших земляків. Закінчився семінар виступом 

танцювального колективу «Перлинки»,  який представив  патріотичний 

флеш-моб «Україна – єдина крана». 

  

 
Хочеться висловити слова 

щирої подяки всім, хто приймав 

участь в організації і проведенні 

районного семінару. Сподіває-

мось, що прояв любові до свого 

народу, поваги до українських 

традицій, відчуття своєї 

належності до України, усвідом-

лення спільності власної долі  з 

долею Батьківщини, досконале 

володіння українською мовою 

буде справжнім виявом пат-

ріотиних почуттів наших вихо-

ванців. 

  

 



 
   

НАШІ ШЕФИ НЕСУТЬ СЛУЖБУ В ЗОНІ ПРОВЕДЕННЯ  

АНТИТЕРОРИСТИЧНОЇ ОПЕРАЦІЇ 
 

Вже вп’яте наші 

шефи – працівники 

Путивльського РВУМВС 

в Сумській області 

відправляються в зону 

проведення антитерорис-

тичної операції захища-

ти цілісність та не залеж-

ність нашої країни. 

Одним із перших в зону АТО поїхав начальник сектору 

кадрового забезпечення райвідділу, капітан міліції Анякін 

Максим Миколайович. Він не любить багато говорити з 

цього приводу, але все ж погодився сказати декілька слів для 

вихованців нашого закладу. 

У цей складний для країни час, 

говорить Максим Миколайович, 

кожен патріот України повинен по 

можливості внести частину свого 

вкладу задля приближення миру в 

країні. Захистити Батьківщину – це 

обов’язок кожного з нас. Адже у 

багатьох є діти, батьки, дружини, 

сестри, а вони мають жити у мирі. 

Кожний з нас їде на війну,  задля 

скорішого приближення перемоги.  Настрій у хлопців 

бойовий, ми на сто відсотків готові виконувати всі 

поставлені завдання. Сподіваємось, що скоро українці 

зможуть знов повернутись до мирного життя – це наше 

головне завдання. 

Постійна небезпека під час виконання завдань по 

відновленню спокою та мирного життя на територіях 

проведення АТО таки дає про себе знати. Хлопці 

повертаються стомлені, але дуже задоволені тим, що, часто 

ризикуючи життям, доклали всіх зусиль до захисту 

цілісності нашої Держави. 

Не пройшло ще й півроку, а працівники райвідділу 

міліції уже вп’яте відправляються в зону АТО. Згадаємо всіх 

наших шефів-правоохоронців, хто побував на тій страшній 

війні і вклав свою частку для наближення перемоги: 

1. Анякін Максим Миколайович – капітан міліції, 

начальник сектору кадрового забезпечення. 

2. Бокатов Вадим Юрійович – молодший лейтенант міліції, 

оперуповноважений кримінальної міліції у справах дітей. 

3. Гудимов Віктор Іванович – майор міліції, заступник 

начальника райвідділу. 

4. Горбунов Сергій Юрійович – капітан міліції, дільничний 

інспектор. 

5. Герасименко Андрій Олександрович – старший 

лейтенант міліції, начальник ізолятору тимчасового 

тримання затриманих і взятих під варту осіб. 

6. Клиндух Микола Миколайович – старший сержант 

міліції, помічник оперативного чергового. 

7. Гейко Сергій Олександрович – лейтенант міліції, 

дільничний інспектор. 

8. Фіщенко Олексій Михайлович – сержант міліції, 

дільничний інспектор. 

9. Мартиненко Сергій Олександрович – майор міліції, 

начальник сектору дільничних інспекторів. 

10. Стрижаков Олексій Олексійович – лейтенант міліції, 

оперуповноважений сектору з карного розшуку. 

 

 

11. Строгонов Юрій Юрійович – лейтенант міліції, 

оперуповноважений державної служби боротьби з 

економічною злочинністю. 

12. Киреєв Ігор Вікторович – лейтенант міліції, дільничний 

інспектор. 

13. Брикун Микола Григорович – капітан міліції, 

оперативний черговий. 

14. Яременко Олексій Олексійович – молодший лейтенант 

міліції, дільничний інспектор. 

15. Ляшенко Володимир Григорович – старший прапорщик 

міліції, помічник оперативного чергового. 

16. Кочубей Юрій Юрійович – сержант міліції, помічник 

оперативного чергового. 

17. Бунякін Іван Володимирович – старшина міліції, 

старшина райвідділу. 

18.  Савостін Олександр Олександрович – старший лейте-

нант міліції, оперуповноважений сектору карного розшуку. 

 
Колектив школи не залишився осторонь допомоги нашим 

хлопцям, які воюють в зоні бойових дій. Вихованці 

намалювали малюнки правоохоронцям із побажаннями 

швидкого повернення додому живими та здоровими: 

«Повертайтеся  живими і здоровими!», «Дякуємо за захист 

України», «Ми хочемо миру», «Ви - наші герої», а трудовий 

колектив придбав термокостюми для тих, хто зараз 

перебуває на сході та допоміг матеріально. 

 
 

 



 
 

ГЕРОЇ НАШОГО ЧАСУ 
 

Одним із напрямів патріоти-

ного виховання є Уроки муж-

ності. Основний лейтмотив 

таких уроків – мужність україн-

ців, які стали на захист 

Батьківщини, вірність своєму 

народові, готовність віддати 

життя за мир і спокій в рідній 

державі. 

23 жовтня 2014 р. в  нашій 

школі організована і проведена 

зустріч з учасниками бойових 

дій у зоні антитерористичної 

операції та представниками 

Путивльської районної спілки 

ветеранів Афганістану «Воїн».  

З болем в очах бійці 

розповідали школярам, що 

пережили за час, проведений у 

 
зоні АТО та в далекому 

Афганістані. Вони поділилися 

спогадами і своїм прикладом 

показали, що любити  Батьків-

щину можна не тільки на сло-

вах, а й доводити це вчинками. 

По закінченні зустрічі діти 

побажали колишнім воїнам 

здоров'я, удачі, щастя та 

мирного неба.   

 

Цей  Урок мужності допоміг 

дітям на прикладі своїх земляків 

побачити справжніх «патріо-

тів», навчитися шанобливого 

ставлення до Батьківщини, 

відчути гордість за наших 

захисників Вітчизни. 

 
Заступник директора з В.Р.  

Новікова О.О. 

 

ЕКСКУРСІЯ ТРЕТЬОКЛАСНИКІВ ДО ПУТИВЛЬСЬКОГО СТК ДТСАФ 
 

Дуже часто діти задають питання: «А чи потрібно нам 

знати Правила дорожнього руху?» Відповіді вони самі 

дають дуже різні:  « Ні, не потрібно, ми не водії, по дорогах 

не їздимо!», «Потрібно, так як ми теж учасники руху, але не 

водії, а пішоходи.». Тому, щоб отримати точну відповідь, 

третьокласники відправилися на екскурсію до 

Путивльського ТСО України. Відбулася ця екскурсія в 

межах місячника «Увага! Діти на дорозі!», що проходив в 

цей час в нашій школі. 

Діти і не очікували, що Правила дорожнього руху 

вивчати так цікаво! Мультиплікаційні герої доступно і 

зрозуміло показали та розказали правила, яких повинні 

дотримуватися саме пішоходи. А ще цікавіше було відчути 

себе водіями, коли за допомогою іграшкових автомобілів 

діти рухалися по макетах доріг. 

 
Але ж і це ще не все… Виявляється, що перші ТСО були 

створені більш, ніж 70 років назад. Про це діти дізналися в  

музеї Путивльського ТСО. І не просто послухали про 

історію виникнення ДТСАФ ( так вони називалися раніше), 

а ще й потримали частини старих автомобілів, мотоциклів та 

ін. 

Найцікавішою та веселішою виявилася практична 

частина екскурсії. Адже інструктори, що навчають 

майбутніх водіїв, покатали дітей на справжніх легкових та 

вантажних автомобілях. При цьому вони пояснили учням, як 

повинні вести себе пасажири в автомобілях під час поїздки. 

Ще довго третьокласники розповідали всім про цю 

незвичайну екскурсію. А ще вирішили всім класом стати 

водіями… Чи здійсняться їх мрії? Сподіваємось, що в 

майбутньому хтось та стане водієм вантажівки чи 

пасажирського автобуса, а може буде керувати своїм 

власним авто… А причиною такого вибору професії стане 

саме ця екскурсія. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Класний керівник Пищикова С.А. 

 



 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

23 жовтня учні 8 класу 

підготували і провели "Осінній бал".  

Учні з задоволенням співали, 

танцювали, створювали казку. 

Присутнім на святі сподобались 

конкурси "Гарбузовий богатир", 

"Дістань яблуко", "Поезія осені". На 

святі активними були вихованці 7-9 

класів, яким дуже сподобався 

проведений захід. 

 

Вихователь 8 класу Демченко Н.В. 

 

 
 

Напередодні  70 -  річчя з Дня 

визволення  України від німецько–

фашистських загарбників учні 2 класу 

відвідали шкільний музей  ім. 

С.А.Ковпака. Діти з цікавістю 

розглядали музейні експонати, 

слухали цікаву розповідь екскурс-

соводів – учнів 8 класу та керівника 

музею Кооптіну Ірину Анатоліївну. 

Важливо, щоб діти знали історію  

свого краю, вдатних героїв Великої 

Вітчизняної війни, подвиги наших 

славетних земляків – партизан– 

ковпаківців. 

 

Класний керівник Філіпенко С.М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Турбота  про здоров'я — це 

найважливіша праця вчителя та 

вихователя. Від життєрадісності, 

бадьорості дітей залежить їхнє 

духовне життя, світогляд, розумовий 

розвиток, міцність знань, віра у свої 

сили. 

 

 
 
 

 

 

У наш час школярі повинні мати 

можливість пізнати себе, уміти 

керувати своїм здоров’ям, що дасть їм 

шлях до повноцінного життя. 20 

вересня 2014 р. в нашому закладі 

організований похід вихідного дня під 

гаслом «Здоровим бути модно!». 

Разом  з педагогами діти захоплено  

змагались в конкурсно-розважальній 

програмі, брали участь в спортивних 

естафетах, вчилися варити куліш та 

смажити на вогнищі сало з 

картоплею.  

 

 
 

Який чудовий день! Скільки 

задоволення, позитивних емоцій та 

незабутніх вражень він приніс 

школярам! 
Заступник директора  

В.Р. Новікова О.О. 

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 
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школі-інтернаті І-ІІ ступенів. Тел. 5-43-74 

СЛОВО ПРО ВЧИТЕЛЯ 
 

 
 

 

Вчитель – яке незвідане, але в той 

же час знайоме кожній людині, а 

особливо кожному школяреві слово! 

Воно з'явилося ще в Стародавній Русі і 

означало «вправлятися». Але є точка 

зору, що воно походить від 

давньоіндійського «знаходити 

задоволення».  

Учитель – це, можна сказати, 

головна складова школи. Вчителі 

роблять нерідко просто неможливі речі, 

навчаючи дітей, долаючи безліч 

труднощів і проявляючи мужність. 

Адже не так просто заслужити 

авторитет, а ще й у дитини! Для 

багатьох це може звучати пафосно, але 

я вважаю, що і в наш час учитель – це 

втілення доброти і світла.  

Зараз багато діти цікавляться 

комп'ютерами та інтернетом, але є такі 

вчителі, які можуть залучити дитину до 

свого предмету і зацікавити його. Для 

цього потрібно мати покликання. Адже 

часто вчитель для дитини означає дуже 

багато, основи, закладені вчителями у 

школі, стають в нагоді кожній людині в 

житті. 

Справжній вчитель не тільки дає 

знання, він віддає все, що у нього є, всю 

свою душу, абсолютно всім ділиться зі 

своїми учнями, які стають для нього 

рідними. Як приємно бачити дітей, які 

завмирають, коли вчитель входить в 

клас, і не від страху, ні,  –  від поваги.  

Дуже гарно і точно сказав про 

професію вчителя італійський 

письменник Джованні Руффіні: 

«Вчитель – свічка, яка світить іншим,  і 

згорає сам».  

Саме такими педагогами залишаться 

для своїх учнів Останіна Алла 

Вікторівна та Мартиненко Валентина 

Іванівна, які, на жаль, в цьому році 

покинули нашу школу. Будучи на 

заслуженому відпочинку, вони і зараз 

не полишають своїх вихованців: 

навідуються, телефонують. А при 

кожній зустрічі неодмінно 

випромінюють тепло і доброту, любов 

до людей і життя. 

 

Голова ПК Цирулік О.М. 

НОВИНИ З ЖИТТЯ ШКОЛИ 


