
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ЄДНАЄМОСЯ ЗАРАДИ МАЙБУТНЬОГО! 
Українська мрія – єдність, свобода і 

незалежність. Ідея соборності бере свій 

початок від об’єднання давньоруських 

земель навколо князівського престолу 

в Києві, а її філософське коріння сягає 

часів Візантії.  

 
В результаті ухвалення ІІІ Універ-

салу Української Центральної Ради 7 

листопада 1917 р. була проголошена 
Українська Народна Республіка, до 

складу якої увійшло 9 українських гу-

берній. Під впливом цих подій в жовт-

ні 1918 р. у Львові представники захід-

ноукраїнських політичних партій ство-

рили Українську Національну Раду, а 

10 листопада того ж року було прого-

лошено утворення Західноукраїнської 

Народної Республіки. Відтоді між уря-

дами УНР і ЗУНР велися переговори 

про втілення ідеї соборності. 

Урочистий Акт Злуки розпочався 

22 січня 1919р. о 12.00 на Софіївсько-

му майдані, де зібралися десятки тисяч 

киян. В присутності іноземних дипло-

мантів держсекретар Л.Цегельський 

передав голові Директорії В.Вин-
ниченкові Грамоту-ухвалу УНР. Було 

зачитано універсал, в якому проголо-

шено про з'єднання Західно-Українсь-

кої Народної Республіки з Українсь-

кою (Придніпрянською) Народною 

Республікою в одну суверенну Народ-

ну Республіку. Від нині злилися Гали-
чина, Буковина, Закарпаття, Придніп-

рянська Україна в одну Велику Украї-

ну. «Акт злуки» став символом народ-

ної єдності, проявом волі до етнічного і 

територіального об'єднання, кроком, 

який вплинув на подальші національ-

но-політичні процеси в Україні. 

День Соборності України – свято 

народної єдності, що відзначається в 

пам'ять про події, які об'єднали україн-

ців східної та західної частини країни в 

далекому 1919 році. День Соборності, 

як ніколи, актуальний і в наші дні.  

 
З нагоди 98-ї річниці проголошення 

Акта злуки Української Народної Рес-

публіки і Західно-Української Народ-

ної Республіки та з метою належного 

відзначення у 2016 р. Дня Соборності 

України, виховання у школярів почут-

тя патріотизму і гордості за свою дер-
жаву, в нашій школі  відбувся симво-

лічний флеш-моб «Ланцюг єдності: 

Ми, діти України, за руки візьмемось, 

з’єднавшись назавжди, один одному 

всміхнемось». Організована учнівська 

конференція «Моя єдина Україна». До 

Дня  Соборності  України  в 1-9  класах  

 
пройшли тематичні уроки, виховні го-

дини, уроки державності та презентації 

«Україна, соборна державо, сонценос-
на колиска моя», на яких учні перегля-

нули  відеофільми, малювали малюнки, 

читали твори, захищали проекти, зга-

давши початок минулого сторіччя  - 

історичну подію з’єднання ЗУНР та 

УНР. Бібліотекарем організовано тема-

тична ілюстрована книжкова виставка 

«Від соборності України - до соборно-

сті душі».  

Час плине, а актуальність теми не 

минає. Єдність і свобода робить нас 

гідними нащадками наших батьків! 

Будемо з трепетом зберігати цей без-

цінний скарб! Хай береже нас усіх Го-

сподь і слава Йому за цю прекрасну 

країну – Україну! 

Заступник директора з виховної 
роботи О.О.Новікова

Січень-лютий 2017 р. №15 

Шановні жінки! 

ЗІ СВЯТОМ 8 БЕРЕЗНЯ ВАС!!! 

Березень – особлива пора, бо він освячений Вашою  
усмішкою, ласкою та ніжністю, бо він вінчує весну в природі  
та в наших серцях. Вам, берегиням роду людського, наша  
безмежна любов, повага та шана. Бажаємо всім долі довгої 
та світлої, сонця весняного, теплого і привітного  
як усмішка дітей, у родині – злагоди, у 
роботі – успіхів, а в душі –  вічної весни!!! 

З  повагою чоловічий колектив. 



 
 

ШКІДЛИВИЙ ВПЛИВ СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА ЗДОРОВ’Я 

 І РОЗВИТОК ПІДРОСТАЮЧОГО ПОКОЛІННЯ
У світі сучасних технологій 

дуже актуальною стала проблема 

«Як вберегти дитину від шкідли-
вого впливу використання 

комп’ютера, мобільного телефо-

ну та телевізора». Адже без цих 

речей сучасна дитина вже не 

уявляє свого існування. Діти, 

використовуючи мобільний те-

лефон, не в змозі усвідомлювати, 

що піддають свій мозок впливу 

електромагнітного поля, а здо-

ров'я – до ризику. І цей ризик 

нітрохи не менше, ніж ризик для 

здоров'я дитини від тютюну чи алкоголю. 

Дитина, яка активно користується комп'ютером, багато 

часу проводить біля телевізора повинна дотримуватися ряду 

правил, інакше вона ризикує погіршити своє здоров'я. Най- 

поширеніші    небезпеки  від   неправильного   використання  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

комп'ютера, телевізора та мобільного телефону - погіршення 

зору, слуху і порушення функцій опорно-рухового апарату. 

Обговоривши ці проблеми з учнями 2 класу на уроках з 
основ здоров’я ми роз-

робили проект та ство-

рили «Пам’ятку про ко-

ристування телевізор-

ром, комп’ютером та 

мобільним телефоном», 

до якої другокласники 

включили всі необхідні 

правила, які, з їхнього 

погляду, допоможуть 

зберегти здоров’я під-

ростаючого покоління. 

Пам’ятка розміщена у кабінеті 2 класу. Всіх бажаючих 

ознайомитися з нею та отримати копію запрошуємо до на-

шого класу. 

Учитель 2 класу Л.П.Трет’як 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

ТИЖДЕНЬ УЧНІВСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ В ШКОЛІ 

 

Самоврядування – один із голов-

них принципів діяльності учнівсько-
го колективу. Суть його полягає у 

реальній участі дітей в управлінні 

класу, школи. Саме тому в нашій 

школі значна увага приділяється 

пошуку і підтримці учнівської моло-

ді,   яка   здатна   приймати   активну  

участь у громадському житті. З метою участі 

та співпраці дорослих і дітей у спільних спра-

вах у школі проходив тиждень учнівського 

самоврядування, девізом якого був: «Не мов-

чати! Не лінуватися! Кожна думка – цінна! 

Слово + слово = думка! Думка + думка= ідея! 

Ідея + ідея = СПРАВА!».  

Цей тиждень був насичений багатьма ціка-
вими заходам: соціологічне опитування “Як 

покращити роботу учнівського самоврядуван-

ня”, “Дерево здоров*я” і “Дерево шкідливих 

звичок”, проведення уроків та загальношкіль-

ної лінійки лідерами учнівського самовряду-

вання,  конкурс   “Імідж школяра”,  веселі  пе- 

 

рерви для учнів початкової школи, 

вікторина “У світі казок”, презента-
ція класу “Наш клас”…  Багато ко-

рисних справ було зроблено. Та ос-

новне – школярі на практиці здобули 

навички організаційної роботи та 

ефективної комунікації. 

Педагог-організатор А.В.Яцина 

 

 

Уважаемая Татьяна Михайловна!!! 
 Со словами огромнейшей благодарности обращаюсь к Вам и Вашему коллективу за ту поддержку, которую Вы оказали 

нашей семье в трудную для нас минуту. Ваша помощь бесценна! В каждом жесте сына Макара мы видим благодарность 

таким людям как Вы. Мир не без ДОБРЫХ ЛЮДЕЙ, Вы это доказали! Чувствуя Вашу поддержку, надежда на выздоровле-

ние нашего сына с каждым днем крепчает. 

Ваше заведение объединило добрых, небезразличных и отзывчивых людей, которые готовы поделиться последним, лишь 

бы искоренить из реальной жизни все беды и несчастья. 
Очень трудно подбирать слова, когда их попросту не хватает для выражения нашей благодарности.  

БОЛЬШОЕ ВАМ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ СПАСИБО И ПОКЛОН!!! 

С уважением  Бушнев Ю.С. 

ПОДЯКА ЗА ДОПОМОГУ 
 

 



 
 

ВЕЛИЧНИЙ  ДЕНЬ ЗЛУКИ 
День 22 січня 1919 року ввійшов до 

національного календаря, як велике 

державне свято – День Соборності 

України. Саме тоді на площі перед Ки-

ївською Софією відбулася подія, про 

яку мріяли покоління українських пат-

ріотів: на волелюбному зібрані було 

урочисто проголошено злуку Україн-

ської народної республіки і Західноук-

раїнської народної республіки. 

 
До Дня Соборності України в  на-

шій школі проведено низку інформа-

ційно-просвітницьких заходів у рамках 

тижня соборності.  

Учні 8 класу разом з класним керів-

ником та вихователем відвідали тема-

тичний захід  у районній дитячій   біб-

ліотеці "Нездоланна сила єдності наро-
ду", приурочений Дню Соборності 

українських земель, під час якого   діз-

налися про споконвічне прагнення 

українського народу до волі, свободи 

та незалежності, про тяжку і тривалу 

боротьбу за національне визволення, 

утвердження власної державності та 

єдності.  

 
 Бібліотекарями було підготовлено 

цікаву та змістовну  панораму фактів 

«На шляху Соборності України». Офо-

рмлена  історико-інформаційна книж-

кова виставка «Соборність України – 

історія і сучасність» познайомила учнів 

з найсвіжішими  виданнями сучасної 

української книги для дітей та юнацтва 

про історію рідної держави. Учні  з 

великою зацікавленістю ознайомилися 

з  дитячими енциклопедіями  історич-

ної тематики. Слайд-презентацію 
«Україна.  День Соборності і Свободи» 

представлену організаторами заходу 

восьмикласники  переглянули уважно і 

вдумливо, про це свідчили точні відпо-

віді на запитання вікторини, активними 

учасниками якої  діти стали на завер-

шення тематичної години. 

 
Протягом тижня Соборності клас-

ним керівником  був проведений кон-

курс творчих робіт під гаслом «Україна 

– моя молитва!», а вихователем - пат-

ріотична година «Соборність України – 

соборність наших душ», під час яких 

педагоги намагалися донести до учнів, 

що ця знаменна подія  окрилила й   
надихнула Україну, змусила повірити у 

власні сили і перестати боятись переш-

код.  

Утвердження єдності народу у со-

борній державі, чуття великої родини 

як у далекому 1919, так і сьогодні зав-

жди було і є чудом оновлення. 

Класник керівник 8 класу 

О.Ю.Денисенко, 

вихователь Л.М.Приходько 

 

ТИ + Я 
І знову лютий. Але про який холод 

йдеться, коли обличчя усміхнене, ко-

мірці прикрашають сердечка-символи, 

а в поштовій скриньці ви знаходите 

довгоочікуване й таке коротке зізнання 

в коханні. 

 
Так, саме 14 лютого відбулася пі-

знавально-розважальна програма до 

Дня Святого Валентина «ТИ+Я», під 

час якої пари мандрували країною лю-

бові, блукати вулицями великого щас-

тя, змагалися в конкурсах. 

В кінці вечора кожна з пар отрима-

ла почесний титул: Валентин i Вален-

тина, Мiс та Містер талановитість, Мiс 
та Містер поетичність, Мiс та Містер 

кмітливість. Конкурсна програма заве-

ршилася святковою дискотекою. А ми 

всім бажаємо: нехай у вашому житті 

завжди поряд буде кохання і любов до 

матері і батька, до землі, любов одне 

до одного. Чекайте світлого чистого 

кохання. І воно обов’язково прийде до 

ваших сердець. Надійтеся й вірте в це 

всією душею. 

 
 
 
 
 

Педагог-організатор А.В.Яцина 
 

МИ ДОВГО БУДЕМ ПАМ’ЯТАТИ 

І ВАМ ЗАБУТИ НЕ ДАМО…  
15 лютого виповнюється 28 років 

виведення з Афганістану обмеженого 

контингенту колишніх радянських 
військ. В лютому 1989 року закінчи-

лась війна, яка принесла тисячі жертв, 

сльози і горе в мирні родини.  

 
Саме цього дня учні та педагоги 

школи згадали героїв тієї страшної 

війни, полинули в спогади та вшанува-

ли пам'ять загиблих хвилиною мовчан-

ня. Ми повинні пам'ятати тих, хто цю 

війну пережив, тих, хто не дожив, не 

доспівав, не докохав. 

 Як довго ця війна тривала.  

Ні, не забути нам її!  

І постріл в спину з-за дувала,  

І в горах сутички, бої.  
І на граніті сірім дати,  

Над трунами слова промов ...  

Ми довго будем пам'ятати,  

І вам забути не дамо… 

 
 

 
 
 

Педагог-організатор А.В.Яцина



 
 

НОВИЙ КАЛЕНДАРНИЙ РІК РОЗПОЧАЛИ З ПЕРЕМОГ ТА ДОСЯГНЕНЬ 

 
 Завершився районний етап  Всеукра-

їнського фестивалю дитячої та юнаць-

кої творчості «Чисті роси» «Співуча 

веселка» в номінації «художнє вико-

нання», метою якого було виявлення  

та підтримка талановитих дітей та уч-

нівської молоді, широкої пропаганди 

серед дітей і молоді кращих зразків 

народної та сучасної української ест-
радної пісні, пропаганда активних 

форм дозвілля.  Вокалісти нашої школи 

виступили в двох номінаціях, де отри-

мали перемогу. Корчева Катерина, 

молодша вікова категорія - 1 місце, 

Лайко Кирило, середня вікова катего-

рія – 1 місце. Вітаємо та бажаємо пода-

льших перемог! 

 

 
 Участь у міжнародних конкурсах - 

це вже досягнення. А високі досягнен-

ня в них – це перемога. Міжнародний 

математичний конкурс "КЕНГУРУ" 

став традиційним, у якому ми прийма-

ємо участь протягом 5 років. Нещодав-

но конкурс пройшов серед учнів 2-6 

класів, у якому взяли участь 19 учнів 

нашого закладу. 8 учнів стали лауреа-

тами конкурсу, показавши "ДОБРИЙ" 

результат. Триває підготовка до кон-

курсу учнів 7-9 класів.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 Перемога - це досягнення і успіх. 17 

лютого пройшов районний конкурс 

серед учнів 4 класів "Маленькі розум-

ники". Учень 4 класу нашої школи Лях 

Станіслав став призером конкурсу, 

посівши ІІ місце. 

Вітаємо Станісла-

ва та його вчителя 

Філіпенко Світла-

ну Миколаївну з 

високими резуль-

татами в конкурсі. 

 

 Юні краєзнавці стали переможцями 

у районному етапі конкурсу дитячої 
творчості "Я люблю свій рідний край": 

Скрипкіна Аліна – І місце; 

Привар Ганна – ІІ місце. 

Матеріали конкурсантки Скрипкіної 

Аліни були направлені для участі в об-

ласному етапі конкурсу, де Аліна посі-

ла ІІІ місце. 

 

 У басейні Путивльського ЦПР були 

проведені районні змагання з плавання 

в залік ХХV районних спортивних ігор 

серед, у яких взяли участь 56 учасни-

ків.  

У своїй віковій категорії учні 6 кла-

су Гибельчук Олександр та Півень 

Владислав показали найкращі резуль-

тати і посіли відповідно І та ІІ місце. 
 

 15 лютого на базі ДЮСШ було про-

ведено районні змагання з міні-

футболу (хлопці 6-7 кл) в залік ХХV 

районних спортивних ігор серед шко-

лярів. Наші юні спортсмени посіли ІІІ 

місце у цьому футбольному турнірі.   

 
А 22 лютого відбулись змагання з 

мініфутболу серед учнів 8-9 класів, у 

яких знову  наша  команда показала ви- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сокі результати, також посівши ІІІ міс-

це. Кращим нападаючим турніру був 

визнаний учень 8 класу нашої школи 

Лайко Кирило. 

 

 З метою пошуку, розвитку і підтри-

мки обдарованої учнівської молоді, 

розкриття її літературних здібностей, 

презентації власних літературних тво-

рчих здобутків, творчого спілкування і 

обміну досвідом був проведений ра-

йонний етап обласного літературного 

конкурсу «Проба пера».  

Серед наших учнів, які прийняли 

участь у конкурсі перемогу отримали: 

- у молодшій віковій категорії: Лях 

Станіслав, Тюндерова оксана, Лях 
Вікторія – учні 4 класу; 

- у середній віковій категорії: Ри-
жов Сергій – учень 5 класу. 

 

 
 Попри весняні погодні умови, на 

біатлонічній базі "Токарі" у Сумах від-

булись змагання з лижних перегонів за 

програмою ХV обласної спартакіади 

серед учнів інтернатних навчальних 

закладів. Команда нашої школи взяла 

участь у цих змаганнях. Всі спортсме-

ни проявили стійкість, жагу до перемо-

ги, витривалість. А кращими серед на-

ших спортсменів були: 

Горкун Жанна, учениця 7 класу, яка 

посіла І місце; 
Грамотін Денис, учень 8 класу, який 

посів ІІ місце; 

Вариця Анна, учениця 9 класу, яка 

посіла ІІІ місце. 

Командний дух і перемога цих 

спортсменів і принесли нам ІІІ загаль-

нокомандне місце. 

 

Вітаємо всіх, хто приніс нашому 

закладу ці перемоги!!! 

  
 


