
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

ДЕНЬ ЗНАНЬ – ЗАВЖДИ УЛЮБЛЕНЕ СВЯТО 

 
Перше вересня по-особливому уро-

чистий день, адже з нього починається 

шлях до пізнання, шлях до нових    

звершень, до самостійного життя. Уро-

чиста лінійка, присвячена Дню знань, 

відбулася в нашій школі. Вона зібрала 

велику кількість школярів, вчителів, 

батьків та просто гостей.  

Почесними гостями на святі були: 

Мельник Олена Петрівна - начальник 

управління культури і туризму Сумсь-

кої обласної державної адміністрації, 

Шульга Микола Іванович - голова Пу-

тивльської районної державної адміні-

страції, Сахно Оксана Іванівна - заві-

дуюча районним методичним кабіне-

том відділу освіти Путивльської рай-

держадміністрації, Давидова Світлана 

Миколаївна – начальник відділу куль-

тури Путивльської районної державної 

адміністрації, Гурєєв Сергій Володи-

мирович – заступник міського голови, 

Анякін Максим Миколайович – капітан 

Путивльського РВУМВС України в 

Сумський області, Каушан Тетяна 

Анатоліївна – головний редактор ра-

йонної газети «Путивльські відомості»,  

Олійник Андрій Сергійович - випуск-

ник 1991-1992 н.р.  

Цього дня природа подарувала міс-

ту ясний, сонячний ранок. І він розцвів 

посмішками школярів, щасливими об-

личчями батьків, стриманими усміш-

ками вчителів, трішки схвильованими і 

наляканими оченятами першокласни-

ків. 

 
 

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КНИГИ А.ГАЛИШЕВСЬКОГО «КАК МОЛОДЫ МЫ БЫЛИ…» 

8 вересня 2015 року в школі відбулось 

справжнє свято – презентація книги-

спогадів про життя в нашому закладі ви-

пускників 1960-х років «Как молоды мы 

были», автором якої є випускник 1965 

року, моряк, капітан ІІ рангу, військовий 

журналіст Анатолій Галишевський. На 

святі були присутні колектив школи, ви-

пускники, ветерани педагогічної праці, 

керівництво району, сам автор та дирек-

тор Сумського видавництва «Корпункт» - Вороненко Раїса 

Павлівна. В теплій обстановці пройшов захід. Випускники з 

різних куточків країни з хвилюванням згадували життя у 

нашому закладі в далекі 60-ті роки, були вражені красотою 

сучасної школи. 

Після  зустрічі для  присутніх  випускників  школи  була  

 
 

Колективне фото 

організована екскурсія до музейного комплексу Спадщансь-

кого лісу.   

10 вересня  ми були запрошені на презентацію книги 

«Как молоды мы были» в Сумську Центральну міську біб-

ліотеку імені Т.Г.Шевченка , де був  показаний фільм «Шко-

ла – наш дім», створений педагогічним колективом  нашого 

закладу,  а  учні привітали всіх присутніх  своїми піснями.   

Уже багато років наша школа  підтримує зв’язок з наши-

ми випускниками. Вони з’їжджаються з різних куточків   

України та світу. Людину тягне повернутися туди, де їй було 

добре, де вона відчувала тепло, турботу, любов. Наші серця , 

як і  двері  школи – інтернату, завжди відкриті для всіх ви-

пускників.   

Особлива подяка всьому колективу школи за підготовку 

до проведення свята. 

Директор школи Т.М.Семененко 
 

  
             Автор книги                            Вороненко Р.П. 
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ЕКСКУРСІЯ ДО СТОЛИЦІ НАШОЇ ДЕРЖАВИ 

Дзвінкоголоса дітвора повернулася 

з літнього відпочинку до навчання. І 

ось одного чудового осіннього дня 17 

учнів нашої школи за результатами 

учнівського змагання 2014-2015 навча-

льного року отримали можливість від-

відати столицю України - місто Київ. 

 
Київ – це найдивовижніше місце в 

Україні, кожен його куточок зберігає 

свої історії і таємниці. Столиця приві-

тала учнів школи усміхненими облич-

чями мешканців, грандіозними будів-

лями, золотом церковних куполів та 

затишними вуличками. Діти пройш-

лись однією з старовинних доріг –  

Андріївським узвозом, мандрували 

Хрещатиком, відвідали монумент    

«Батьківщина - Мати», пам’ятник часів 

правління Ярослава Мудрого – Золоті 

ворота, церемоніальну резиденцію пре-

зидента України на правому березі 

Дніпра - живописний Маріїнський па-

лац, візитну картку Києва –  пам’ятник 

її засновникам. Незабутнє враження 

залишила в серцях школярів екскурсія 

до пам’ятників Володимиру Великому, 

княгині Ользі, Богдану Хмельницько-

му. Радістю світилися очі дітей, коли 

вони потрапили до найбільшого в 

Україні Київського зоопарку, де поба-

чили понад 340 видів тварин. Заключ-

ним акордом  екскурсії стала подорож 

до країни солодощів - ПАТ «Київської 

кондитерської фабрики «Рошен», де 

хлопчики та дівчатка ознайомились з 

технологією виробництва цукерок та 

печива, стали їх дегустаторами та 

отримали на згадку солодкі подарунки. 

 
Щасливі учні з незабутніми вра-

женнями та позитивними емоціями 

повернулися до рідної школи. 

ДИТЯЧІ ВІДГУКИ ПРО  

ЕКСКУРСІЮ ДО КИЄВА 

Поїздка до столиці 

В осінній день, у таку чудову со-

нячну погоду, наш клас поїхав на екс-

курсію до Києва. Багато, дуже багато 

цікавого ми побачили. Спершу у нас 

відбулась трьохгодинна оглядова екс-

курсія по Києву. Ми в захваті від цього 

міста. Дуже гарно! Потім ми відвідали 

зоопарк. Багато різних тварин! Неза-

бутня атмосфера!  Більше всього мені 

сподобалися мавпи, слони, жирафи та 

носороги. А який же гарний був тигр! 

Всім було дуже цікаво! Після зоопарку 

ми відвідали фабрику «Рошен». Там 

мої друзі і я побачили, як виготов-

ляють печиво і спробували на смак.  

Після такого насиченого дня ми бу-

ли виснажені, але щасливі. Нам навіть 

не хотілось їхати з Києва. Цей день 

став для нас незабутнім. 

Ащаулова Ірина, 9 клас 
 

 
Величне місто 

Нещодавно ми їздили до Києва. Цієї 

поїздки ми всі чекали дуже довго. І ось 

коли ми нарешті поїхали, то емоцій у 

нас було безліч. 

Спершу ми просто їздили по Києву 

з екскурсією по архітектурних 

пам’ятках нашої столиці. Особисто 

мене найбільше вразив пам’ятник за-

сновникам Києва. Після оглядової   

поїздки ми прибули до зоопарку. Як 

там було цікаво! Але найбільш очіку-

ваною була екскурсія до фабрики «Ро-

шен». І я думаю, що саме вона викли-

кала у мене найбільше емоцій. Ми бу-

ли дуже раді, що працівники фабрики 

пригостили нас цукерками, печивом та 

тортом. 

Я хочу висловити подяку від всіх 

учнів адміністрації школи, що органі-

зували нам цю незабутню поїздку.  

Стріжакова Яна, 9 клас 

Поїздка до Києва 

23.10.2015року ми їздили до міста 

Києва – столиці нашої держави.  

Мені дуже сподобалось все: як ми 

були в зоопарку, як мандрували Хре-

щатиком, а найбільше – на   фабриці 

«Рошен». Там так красиво і смачно 

пахне. Я вперше побачила, як виготов-

ляють печиво. Ми навіть його кошту-

вали. Коли заходили в цех, то нам за-

пропонували одягти шапки, бахіли та 

халати. Перший раз в житті я побачила 

пам’ятник засновникам Києва,Золоті 

ворота, Батьківщину-Матір.  

З веселим настроєм, позитивними 

емоціями ми повернулись до школи. 

Горкун Вікторія, 8 клас 

Мандрівка по Києву 

Нещодавно  я відвідала чудове міс-

то - Київ. Мені сподобалось все, але 

найбільше запам’яталась фабрика 

«Рошен». Ми навіть ще не дійшли до 

фабрики, а вже пахло печивом. Її пра-

цівники показали нам фільм про «Ро-

шен». Потім ми пішли до їдальні, були 

дегустаторами, смакували торт «Золо-

тий ключик» та цукерки. Відвідали 

цех, де виготовляють печиво і кушту-

вали його. На фабриці нам презентува-

ли пакетики з цукерками, печивом та 

браслетами. 

Звісно, всі емоції та почуття і щас-

ливі миті не напишеш на аркуші. І я 

сподіваюся, що була в Києві не остан-

ній раз.  

Дроздова Вікторія, 8 клас 

Екскурсія столицею 

23 вересня наш клас отримав мож-

ливість поїхати в Київ на екскурсію. У 

столиці мені дуже сподобалось. Особ-

ливо на фабриці «Рошен». Люди там 

дуже привітні, багато цікавого нам по-

казали. Ми ще були в Київському зоо-

парку, він великий, надзвичайно кра-

сивий та цікавий. Місто Київ – чудове 

місто. Коли ми ходили пам’ятними 

місцями Києва, я з захопленням слуха-

ла розповідь екскурсовода про це міс-

то. 

Я в захваті від екскурсії. Дуже   

вдячна всім, хто дав мені можливість 

з’їздити до чудового міста Києва.  

Охріменко Аліна,  9 клас 

 
 

Підготувала: 

Заступник директора  

з виховної роботи Новікова О.О. 



 
 

ШАНУЄМО, ВИВЧАЄМО, ПАМ’ЯТАЄМО 

Хто зберіг любов до краю 

І не зрікся роду, 

Тільки той віддав всю душу, 

Все, що зміг, народу.   

                                О.Олесь 

У межах  Всеукраїнського місячника шкільних бібліотек  

21 жовтня в приміщенні бібліотеки  відбулася  поетична по-

дорож «У дорогу життя цих поетів візьмемо слова». 

Метою заходу  було  вшанування  життя та творчості по-

етів – борців за вільну  Україну; показати велич краси і силу 

їх поезії; виховувати любов до рідної України; формувати 

почуття патріотизму, національної гідності та честі через 

популяризацію поетичного слова.  

В тиші бібліотечної зали  

учні 5-го, 6-го, та 7-го класів  

уважно слухали слова бібліо-

текаря про земляка, співця 

радості та журби Олександра 

Олеся, який повернувся до 

України лише своєю творчіс-

тю  та вірою в щасливу, віль-

ну Україну; про  велику українську поетесу, талановиту та 

незламну Лесю Українку.  Доля її героїв – це доля України. 

Слухали учні  про  Павла Грабовського, нашого земляка, 

який був і є співцем свободи та оберегом духовності україн-

ського народу. Поет своїм життям, словом палким, мужньою 

боротьбою прокладав шлях у прийдешнє. «Простий люд – є 

наша слава; За Європою наш слід!» – писав Павло Арсено-

вич.  Згадували про   Івана Франка , який горів, яснів, страж-

дав і трудивсь для свого народу. Він не тільки вічний рево-

люціонер та самовідданий  Каменяр, але   слава,  гордість 

нації, і ніжний, вразливий, зворушливий лірик. 

Т.Г.Шевченко  – цього поета знають і малеча, і дорослі в 

Україні і у світі. Співець дружби і свободи народу  закликає 

нас:  

"Свою Україну любіть, 

Любіть її… Во время люте, 

В останню тяжкую минуту 

За неї Господа моліть" 

Василь Семенович Стус. Істинний європеєць за світогля-

дом, людина честі, поет – бунтар. Понад 30 років тому по-

мер  у концтаборі.  Рідня і друзі домоглися дозволу перевез-

ти прах поета  на Байкове кладовище в Київ. Так поет  у лис-

топаді 1989 року повернувся на Україну. Василь Стус жив  і 

загинув заради того, аби український народ мав  право на 

рідну мову, історичну памۥять, на державність, незалежність.  

Учні  Олексієнко Оксана, 

Коваленко Настя, Домрін 

Олександр, Лайко Кирило, 

Стрижакова Яна, Алімарнова 

Надія читали поетичні пос-

лання уславлених поетів 

України  минулих віків нам, 

українцям 21 сторіччя.  По-

лум’яні  слова віршів падали у 

відкриті дитячі душі.  Цих поетів немає серед нас, але їх ідеї 

живі. Небесна Сотня, Герої АТО, які просто ішли за покли-

ком душі, совісті й Честі, дають підстави, що Україна – це 

Народ, який сприйняв  ідеї поетів – класиків і виконує їх. 

Бібліотекар школи  Леоненко Н.П.

 
 

 

БАТЬКІВЩИНА У МОЄМУ СЕРЦІ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В’ється стрічкою понад берегом задум-

ливий Сейм. Йдемо стежкою, а навколо нас 

тріпочуть золотим листям тендітні берізки, 

лякливі осики та зажурені верби. У повітрі 

аромат осені, настояний на травах та квітах. 

Милий і дорогий серцю  рідний  край, наша 

батьківщина, наша Путивльщина. 

Одного жовтневого дня з рюкзаками за 

плечима учні школи вирушили в похід. Ці-

каві розмови, веселі пісні супроводжували 

дітей у дорозі. Уподобали  галявину.  Друж-

но зібрали хмизу та розвели вогнище. Дівча-

та смажили сало, готували кашу, а хлопці 

грали в футбол.   Спортивні  естафети та 

конкурси викликали апетит і безліч пози-

тивних емоцій.   Нагородою для всіх стала  

гаряча каша, приготована з любов’ю, цукер-

ки, печиво і фрукти. Перебування на приро-

ді сприяло не тільки оздоровленню, а ще й  

вихованню  любові до рідного краю, береж-

ливого ставлення до природи. 

Смачна каша, вогнище, спортивні еста-

фети, футбол і море незабутніх вражень –  

таким запам’ятався вихованцям похід рід-

ним путивльським краєм, що став традицій-

ним. 
 

 

 

 

 

 

 

Заступник директора з виховної  

роботи Новікова О.О. 

Готуємо смачну кашу 

Відпочинок біля вогнища 

Спортивні естафети 

Дитячі розваги 



 
 

ЗРОСТАЄМО ПАТРІОТАМИ 

 
Батьківщину і матір не обирають. 

Можливо, тому саме ці слова часто 

вживаються поряд. Воєнні дії на сході 

країни змінили остаточно наше поко-

ління. Дорогою ціною довелося нам 

відстоювати незалежність України.  

Багато юнаків отримали поранення, 

сотні славних воїнів пішли з життя. 

Кожен з них захищає найдорожче – 

Батьківщину. Ми  миролюбна нація, 

але мир треба не тільки берегти, а і 

вміти захищати. 

13 жовтня 2015 року, напередодні 

свята Дня захисника України, в Пу-

тивльській загальноосвітній школі-

інтернаті відбувся чемпіонат з пейнт-

болу між командами юнаків закладу, 

метою якого було виховання патріотів, 

відданих захисників Батьківщини. Як і 

очікувалось, змагання виявились видо-

вищними та цікавими. Задоволення 

отримали всі: і учасники, і вболіваль-

ники. Ця гра додала фарб, подарувала 

безліч яскравих вражень, дала можли-

вість отримати емоційну і фізичну роз-

рядку, і, звичайно,  відчути командний 

дух. 

 
Учнівський колектив Путивльської 

загальноосвітньої школи-інтернату 

висловлює слова щирої подяки всім, 

хто допоміг в організації та проведенні 

патріотичної гри, присвяченої Дню 

захисника України. 

Актив школи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Закінчилося веселе літо. Повноп-

равною господинею у природі стала 

осінь. У вересні та на початку жовтня 

природа пишна, різнобарвна: дерева 

змінюють зношене зелене вбрання на 

розкішні золоті шати, оздоблені яск-

раво-жовтими прикрасами. Але це 

ненадовго. 

В цьому році 8 жовтня вночі вда-

рив легенький морозець і розпочалася 

робота у дітей нашого класу на тери-

торії. А територія, до речі, не малень-

ка (вулиця Леніна біля школи). Каш-

тани скинули своє листя водночас. 

Дітлахи працювали із запалом. Хлоп-

чики зі своєю частиною справи впора-

лися швидко і прийшли на допомогу 

дівчатам. 

Діти жартували, сміялися, підкида-

ли листя догори, влаштували таке собі 

свято з «листковим феєрверком », і, не 

помічаючи часу, працювали із задово-

ленням, отримавши бажаний резуль-

тат – чисту територію.  

Вихователь Валькова Г.В., 

класний керівник Стрижак С.О. 

ПРИБИРАННЯ ТЕРИТОРІЇ АБО 
СПРАВА ІЗ ЗАДОВОЛЕННЯМ 

КОРОТКО ПРО ІНШІ НОВИНИ ШКОЛИ 

10 вересня в школі проходило свято – День фізичної 

культури і спорту, яке сприймається в суспільстві як свято 

здоров’я, краси, гарту, молодості. Спорт, регулярні заняття 

фізкультурою – це здоровий спосіб життя, до якого долу-

чаються тисячі, мільйони людей. І особливо приємно усві-

домлювати, що наші вихованці все більше і більше захоп-

люються активними заняттями спортом.  

Кульмінацією свята стало чергове традиційне футбольне протиборство між 

нашими вихованцями і шефами (працівниками Путивльського РВУМВС). У ре-

зультаті – бойова нічия (4:4), а в серії післяматчевих пенальті перемогу здобули 

учні школи. 

 
16, 17 вересня колектив школи взяв участь у загально-

шкільній акції «Трудовий десант». За два дні наполегливої 

праці власними зусиллями зібрано урожай картоплі на 

площі 2 га. в рамках програми самозабезпечення закладу 

власною сільськогосподарською продукцією. Трудове ви-

ховання в нашому закладі – це ведуча ланка всієї системи 

виховання в школі. 

Невидимої сили додає людині чиста кринична вода. 

Кажуть, що до доброї криниці стежка утоптана. Бо за кри-

ницею треба доглядати, щоб вода в ній була чистою і сма-

чною. Але є на нашій землі джерела, які замулюються, 

стежки до яких поросли бур’янами, ніхто не бере з них 

воду, обходять люди їх стороною. Ось і цього року в рам-

ках Всеукраїнського  конкурсу «До  чистих  джерел»,  наші  

вихованці не стали байдужими до проблем забруднення. І з великим натхненням 

та задоволенням узялися до очищення і естетичного оформлення кринички поб-

лизу прибережної території річки Сейм. Виконана робота принесла нам не лише 

задоволення, а й усвідомлення того, що очищене джерело принесе насолоду ін-

шим людям. Без таких джерел і річки повної не буде. 

 


