
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДАРУНКИ СВЯТОГО МИКОЛАЯ 
 

 

 
 

 
 

 
 

Святий та добрий Миколай,  

До нас у школу завітай,  

На нас слухняних подивися  

І подарунків всім нам дай. 

 

 

В оселю, яка називається Путивльська загальноосвітня 

школа-інтернат прийшло довгоочікуване свято Миколая. З 

його приходом кожен вихованець сподівається на якесь ма-

леньке диво, здійснення заповітної мрії, котра під силу лише 

Святому. 

"Святий, святий Миколай, ти до нас прийди, прийди! 

Святий, святий Миколай, подарунки принеси!" – співали 

вихованці школи. Саме в цей чудовий день до школи завіта-

ли дорогі, шановані гості: народний депутат України Андрій 

Леонідович Деркач, депутат Сумської обласної ради Боя-

ринцев Олег Анатолійович, голова Путивльської районної 

ради Южаков Євгеній Іванович, голова Путивльської місь-

кої ради Волков Валерій Валентинович, заступник проку-

рора Сумської області Мироненко Тетяна Євгенівна, нача-

льник Путивльського відділу Конотопської місцевої проку-

ратури Бондаренко Сергій Володимирович, начальник від-

ділу культури і туризму Сумської обласної державної адмі-

ністрації Мельник Олена Петрівна. 

Від щирого серця гості привітали наших вихованців зі 

святом, побажали радості, посмішок, щастя, адже саме Свя-

тий Миколай розпочинає низку новорічних і Різдвяних свят 

– найулюбленіших та довгоочікуваних дітьми. На нього че-

кають мільйони дітей і дорослих в усьому світі, бо окрім 

подарунків, він приносить у кожну оселю радість і надію. 

Звичайно ж не обійшлось і без гарних подарунків, серед 

яких були іграшки, солодощі, музичний центр та сучасні 

радіомікрофони. 

 
Дуже приємно, що існують небайдужі до дитячої долі 

люди, адже наше сьогодення дуже потребує позитивних но-

вин, оптимістичних вражень та сподівань на краще.  

Нехай Святий Миколай принесе у кожну родину мир, 

щастя, злагоду, тепло і любов. Наслідуймо добро і вчинки 

Святого Миколая. Нехай це свято стане для нас святом Ми-

лосердя, святом Доброти, Прощення і Любові до ближніх. Зі 

світлим святом зимової казки! 

Учнівський  

комітет школи 

Листопад-грудень 2015 р. №11 

 Ш А Н О В Н І 

 П Р А Ц І В Н И К И    Ш К О Л И! 
 

П р и й м і т ь  н а й щ и р і ш і  п р и в і т а н н я   

з  Н о в и м  р о к о м  т а  Р і з д в о м  Х р и с т о в и м !  

Хай рік, у який ступаємо, підходить до нас під знаком миру і добра,  

любові й поваги до ближнього, буде роком чистих помислів і добрих  

справ та багатим на нові здобутки і приємні події. Ці свята – най-

улюбленіші, бо вони дають надію на світле і щасливе життя!  

      Бажаємо, щоб у 2016 році у кожного з нас здійснилися найзаповітніші  

             мрії та реалізувалися найамбітніші проекти! Усім Вам  

               міцного здоров’я,  віри в процвітання нашої країни.  

                Нехай удача й благодать приходять у кожен дім.  

                  Творімо, шукаймо, підкорюймо вершини освіти –  

                          хай у  всьому допомагає нам Бог. Віримо, що  

                    Україна і українці заслуговують на кращу долю –  

і всім нам обов’язково пощастить!                     

 

 

 

               

                                 З повагою, адміністрація школи 



 
 

УЧАСТЬ У ВСЕУКРАЇНСЬКІЙ НАУКОВО-ПРАКТИЧНІЙ КОНФЕРЕНЦІЇ 

 

26-27 листопада 2015 року в Сумському обласному    

інституті післядипломної педагогічної освіти відбулася Все-

українська науково-практична конференція «Інноваційні 

освітньо-виховні стратегії в сучасному світі: змістовний та 

технологічний аспект». Метою конференції було обговорен-

ня шляхів розвитку інноваційних освітньо-виховних страте-

гій в сучасному світі та система формування готовності 

майбутніх учителів до інноваційної діяльності, спрямована 

на розвиток потреби у використанні педагогічної інноватики 

в професійній діяльності.  

У роботі конференції взяла участь заступник директора 

з виховної роботи школи Новікова Олена Олексіївна, яка 

познайомила присутніх з інноваційними підходами до впро-

вадження нової Концепції національно-патріотичного вихо-

вання дітей та молоді у нашому закладі. 

 

СІМ’Я, РОДИНА – ЦЕ НАША УКРАЇНА 

У межах учнівського короткочасно-

го виховного практично-орієнтованого 

проекту «З родини йде життя дитини» 

4 грудня в 6 класі відбулося свято. 

 
Вся робота проекту була спрямова-

на на формування у вихованців понять:  

родовід, родинні відносини, родинні 

традиції. Діти усвідомили, що родина – 

це не тільки рідні, а й друзі, наш клас, 

колектив школи-інтернату і увесь  на-

род. Сім’я, родина, Батьківщина – це 

єдині поняття. Людина до глибокої 

старості пов’язана з сім’єю, з якої   

вийшла, і все життя пам’ятає землю, де 

народилася, зросла. 

У процесі роботи над проектом 

проводилися виховні та пізнавальні 

години: «З бабусиної скрині», «Мов 

квітка сорочка-вишиванка» та інші. 

Діти дізналися про підпори, які є у 

житті – це сім’я, дім, свята земля, на 

якій стоїть дім, люди, з якими разом 

проводиш будні і свята. Одна підпора 

важливіша за іншу. Спіткнеться якась – 

увесь світ похилиться. 

 
В ході проекту вихованці навчилися 

складати родинне дерево, малювали 

свою сім’ю. Результат цієї роботи – 

створення альбому «Сім’я та  родина 

очима дитини». 

Одним із завдань проекту було діз-

натися про речі бабусь та прабабусь, 

які слугують оберегами сімей. Резуль-

татом виконання цього завдання є  

оформлення вітрини «Обереги роди-

ни». 

Підсумком усього проекту і стало 

свято «З родини йде життя дитини», з 

використанням інноваційних техноло-

гій. Метою свята було створення ат-

мосфери родинності у дітей в суспіль-

ному оточенні, через збереження ро-

динних відносин, традицій; розвиток 

уяви, мислення, пам’яті,  творчих здіб-

ностей; виховання любові та поваги до 

рідних, любові до України. 

 
На святі були присутні батьки ви-

хованців, адміністрація та члени коле-

ктиву нашої школи. Це свято стало ще 

однією сходинкою сумісної праці шко-

ли та сім’ї у вихованні дитини. Завер-

шилося свято  піснею-побажанням  

щастя всім присутнім.  

Вихователь Г.В.Валькова 

 
 

ВІТАЄМО З ПЕРЕМОГОЮ!!! 

Цирулік Олену Миколаївну, класного керівника 5 класу з перемогою у І турі Всеукраїнського конкурсу "Класний керів-

ник року" у номінації "Класний керівник 5-7 класів". 

Стрижака Сергія Олександровича, учителя математики з перемогою у І турі Всеукраїнського конкурсу "Учитель ро-

ку" у номінації "Математика". 

Учня 9 класу Мережко Олексія та його наставника Тітова Романа Семеновича з упевненою перемогою у ІІ етапі 

Всеукраїнських предметних олімпіад з трудового навчання. 

Ученицю 9 класу Нестерову Лілію та її наставницю Жебу Ларису Іванівну з зайнятим ІІІ місцем у ІІ етапі Все-

українських предметних олімпіад з трудового навчання. 

Ученицю 5 класу Коваленко Анастасію та її наставницю Цирулік Олену Миколаївну з зайнятим ІІІ місцем у ІІ етапі 

VI Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка. 

БАЖАЄМО ТВОРЧИХ УСПІХІВ, НАТХНЕННЯ ТА ПОДАЛЬШИХ ПЕРЕМОГ!!! 



 
 

ВСІМ СЕРЦЕМ ЛЮБІТЬ УКРАЇНУ СВОЮ 

Національно-патріотичне вихован-

ня є складовою загального виховного 

процесу підростаючого покоління. У 

зв’язку з цим на початку грудня з уч-

нями 4 класу була проведена відкрита 

виховна година на тему: «Всім серцем 

любіть Україну свою», мета якої роз-

ширювати знання учнів про Україну, 

як незалежну державу з давньою сла-

ветною історією, багатою культурною 

спадщиною, власними традиціями; 

розвивати у вихованців прагнення бути 

свідомим громадянином України, її 

патріотом; виховувати почуття гордос-

ті й любові до Батьківщини. 

Відкрив наше свято танцювальний 

колектив Центру позашкільної роботи, 

де займаються вихованці 4 класу  Ри-

жов С., Брежнєва Д., Скрипкіна А. 

 Діти декламували вірші: «Моя 

Україна», «Я Українець – не малорос». 

До свята учні готувалися активно – 

велася пошукова робота про державні 

та народні символи нашої Держави, а 

на святі діти розповіли давню легенду 

про Герб, Тризуб, Прапор. Багато но-

вого та цікавого діти довідались про 

рушник, калину, вербу, тощо.  

На слайдах мультимедійної презен-

тації  наочно діти побачили всю велич  

і красу нашої Держави. Також на святі 

дітям були запропоновані цікаві та пі-

знавальні завдання про неньку Україну. 

Були висвітлені «Заповіді маленького 

патріота», з якими ознайомилися учні  4 

класу.  

На святі була запланована пісенна 

програма, в якій узяли участь всі учні. 

Вони вивчили та заспівали пісню «Як у 

нас на Україні», а Брежнєва Д. сама 

знайшла дитячу пісню про Україну та 

виконала її.  

З залученням батьків був святково прикрашений зал: виставка літератури, 

куточок дитячої творчості «Дитяча творчість рідній Україні».  

До виховного заходу були залучені всі учні 4 класу. Всі вони доказали, що є 

маленькими патріотами своєї Батькі-

вщини, а наприкінці свята всіх при-

гостили короваєм, як символом  доб-

робуту, збіжжя та   миру. 

Учні усвідомили необхідність 

збереження та подальший розвиток 

культурних надбань українського 

народу; необхідність толерантного 

ставлення один до одного, до людей,  

що проживають на території нашої 

країни, необхідність збереження єд-

ності та територіальної цілісності 

України. 

Виховний момент простежувався протягом усього заходу. При проведенні 

свята увага  була спрямована  на патріотичне виховання, розширення  кругозору 

і обізнаності  учнів про рідну країну. 

Вихователь О.М.Бикова 

 

ЕКСКУРСІЯ ДО БІБЛІОТЕКИ

Бібліотека - книги храм. 

І знань безмежне море і надія. 

Палкий вогонь незгасних поривань, 

Що наше серце й душу гріє. 

Книга – це один з головних засобів навчання, розвитку та 

душевної насолоди. Спілкування з книгою допомагає оволо-

діти певними знаннями, прилучає до культурних надбань і 

цінностей українсь-

кого народу, його 

звичаїв і традицій. 

Саме з цією ме-

тою учні 5 класу за-

планували пізнаваль-

ну екскурсію до ди-

тячої районної біб-

ліотеки. У світлому 

та затишному при-

міщенні бібліотеки 

на дітей чекали біб-

ліотекарі, які завжди 

раді своїм маленьким 

відвідувачам. Під-

гайна Олена Мико-

лаївна – бібліотекар 

абонемента 5-9 кла-

сів, познайомила ді-

тей з правилами користування книгою, тематичним катало-

гом дитячого фонду, а також проінформувала про нові над-

ходження літератури для дітей і разом з Товстик Вікторією  

Геннадіївною – бібліографом  дитячої бібліотеки  провели 

урок народознавства «Святий Миколай не обмине жодну 

хатинку, він обдарує кожну дитинку», який завершився вік-

ториною та конкурсами. 

Весело та радісно було в цей день у бібліотеці. Всім дуже 

сподобалась цікава та пізнавальна екскурсія, про що свідчи-

ли слова вдячності від  маленьких відвідувачів. 

Класний керівник 

О.М.Цирулік



 
 

СВІЧКА ПАМ’ЯТІ ЖЕРТВАМ ГОЛОДОМОРУ 
Багатовікова історія українського народу – це, насамперед, літопис життя і смерті народу, 

доля якого була досить лиха. Історія народу – бездонна, невичерпна криниця духу, мудрості, 

перемог і страждань. Кожен народ, якщо він народ, має власну історію. Пам`ять –  нескінчен-

на книга, у якій записано все: і життя людини, і життя країни. Та багато сторінок у нашу істо-

рію вписано кривавим і чорним. Особливо вражаючі сторінки, де смертельним шрифтом ви-

карбовано слова: голод, голодомор. 

28 листопада у День пам’яті жертв голодомору о 16.00 учні школи з усією Україною запа-

лили свічку пам’яті та вшанували хвилиною мовчання загиблих у ті страшні роки. 

УЧАСТЬ У ПРОЕКТІ 
У рамках проекту «Збери кришечки. Очисти екологію. Допоможи воїну» за участю ін-

тернатних закладів Сумщини, який проходить у період з жовтня 2015 року по вересень 

2016 року, наша школа не залишилась осторонь та активно розпочала свою діяльність у 

місті.  

Перш за все, педагоги школи ознайомили учнів з екологічними проблемами сучасності, 

роз’яснили учням про сучасні методи утилізації, використання кришечок для виготовлення 

протезів пораненим воїнам АТО, задача педагогів школи сформувати у дітей дбайливе ста-

влення до природи. Учнями закладу були встановлені скрині біля сміттєвих баків для плас-

тикових кришечок. Ми сподіваємось, що нам вдасться втілити цей проект у життя. 

НОВІ ЖИТЕЛІ БАРВІНКОВОЇ КРАЇНИ 
25 листопада у школярів молодших класів відбу-

лося справжнє свято, вони прийняли в свою Барвін-

кову країну нових жителів, учнів 1 класу. Першо-

класники здивували всіх - цей захід був справжнім 

святом творчості: лунали пісні, гарна музика та веселі 

таночки у виконанні винуватців свята. Воно було ці-

кавим і насиченим. Всі школярі отримали позитивні 

враження і чудовий настрій. 
Матеріали підготувала педагог-організатор А.В.Яцина

БАТЬКІВСЬКІ ЗБОРИ У 1 КЛАСІ

 
Напередодні зимових канікул у 1 

класі відбулись батьківські збори за 

участю адміністрації, психологічної та 

логопедичної служб школи. 

На зборах були заслухані актуальні 

питання навчання та виховання першо-

класників, участі батьків у навчально-

виховному процесі школи.  

Учитель 1 класу Трет’як Л.П. поз-

найомила батьків з основними знання-

ми, уміннями і навичками, якими по-

винен володіти випускник дошкільного 

навчального закладу перед вступом до 

1 класу. Нажаль, більшість вихованців 

були не підготовлені до школи як це 

вимагає закон України "Про дошкільну 

освіту". Тому основне завдання педаго-

гічного колективу школи – подолати 

цю проблему і допомогти дітям як-

найшвидше надолужити прогалини у 

знаннях та розвитку.  

Психолог школи Ковальова Н.М. 

познайомила батьків з матеріалами 

діагностики рівня адаптації першо-

класників до навчання в школі, а лого-

пед Базильова Я.С. – з проблемами у 

мовленні учнів 1 класу. 

Адміністрація закладу звернула 

увагу батьків на особливості організа-

ції навчально-виховного процесу у по-

чатковій школі, зокрема у 1 класі, від-

повідно до Державного стандарту по-

чаткової загальної освіти. Було наго-

лошено, що процес навчання і вихо-

вання – єдиний для педагогів та бать-

ків.  

Підсумовуючи, директор школи 

Семененко Т.М. подякувала батьків за 

співпрацю з школою, за їх небайду-

жість до проблем навчання і виховання 

дітей, виразила сподівання на подаль-

ше плідне співробітництво у вирішенні 

важливих завдань навчально-вихов-

ного процесу. 

Заступник директора  

з навчальної роботи С.О.Карпець 

 

  

 


