
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Шановні Жінки!!! 
Прийміть щирі вітання з прекрасним жіночим святом Весни! 

Нехай лагідна посмішка весняного сонця дарує Вам міцне 
здоров’я, красу та чарівність, родинне тепло та затишок. Нехай 

Ваша доброта, ніжність, жіночність завжди сповнюють серця 
радістю і любов’ю, будуть запорукою миру та злагоди, 

здійснення кращих мрій і сподівань, а Ваша праця йде на 
користь справі, дає наснагу для здійснення всіх Ваших задумів. 

Щасливої Вам жіночої долі, надійного чоловічого крила, квітів – 
ніжних і духмяних. 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

З повагою, чоловічий колектив школи.  

Січень-лютий 2015 р. №8 



 
 

 

І  З Н О В У    М И    Н А Й К Р А Щ І 
 

ІІ МІСЦЕ У ОБЛАСНИХ ЗМАГАННЯХ З 

ЛИЖНИХ ПЕРЕГОНІВ 
 

16 лютого відбулись обласні змагання з лижних перегонів у 

залік ХІІІ обласної спартакіади серед учнів інтернатних 

закладів області. У змаганнях прийняли участь команди 

Шоскинської загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІІ ступенів, 

Глухівської загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІІ ступенів 

ім. М. І. Жужоми, Правдинської спеціальної загальноосвітньої 

школи-інтернату, Сумської обласної  гімназії-інтернату для 

талановитих та творчо обдарованих дітей та Путивльської 

загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІ ступенів. Перегони 

проводились на біатлонічній базі "Токарі". 

Лижники нашої школи посіли ІІ загальнокомандне місце, 

завдяки своїй наполегливості  і бажанню бути першими. 

 

У особистому заліку наші спортсмени зайняли такі 

місця: 

- Олексієнко Оксана – І місце у молодшій віковій 

групі; 

- Грамотін Денис – І місце у молодшій віковій групі; 

- Лайко Кирило – ІІІ місце у середній віковій групі; 

- Вариця Ганна – ІІ місце у середній віковій групі; 

- Вариця Віра – І місце у середній віковій групі; 

- Велинський Андрій – І місце у старшій віковій 

групі. 

Як бачимо кожен наш спортсмен здобув призове місце 

у запеклій боротьбі. 

Побажаємо нашим вихованцям міцного здоров’я, 

успіхів і вдалих досягнень у боротьбі за п’єдестал пошани. 

ТАК ТРИМАТИ! 

 

Тренер команди, вчитель фізичної культури 

ОДНОЛЄТКОВ О.В. 

 

 

ІІ МІСЦЕ У РАЙОННОМУ КОНКУРСІ ЮНИХ ВОКАЛІСТІВ  

"С П І В У Ч А   В Е С Е Л К А" 
Наприкінці лютого у районному 

будинку культури проходив конкурс 

юних вокалістів "Співуча веселка" 

метою якого є  виявлення здібностей 

i талантів учнів загальноосвітніх 

шкіл, сприяння розвитку творчих 

можливостей дітей та юнацтва, 

залучення підростаючого покоління 

до творчої діяльності в сфері 

мистецтва, створення умов для 

організації змістовного дозвілля, 

популяризація вокального мистецтва. 

Участь у конкурсі прийняла 

учениця 8 класу нашої школи 

Охріменко Аліна і посіла ІІ місце. 

Конкурс «Співуча веселка» - це 

тільки перша сходинка у житті Аліни, 

тож ми бажаємо нашій зірці, щоб всі 

життєві сходинки долалися добре, з 

гарним настроєм, упевненістю і 

радістю в серці. 

  



 
 

 

 
 

 
 

 

Р У Б Р И К А   " Я   А Т Е С Т У Ю С Ь" 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вихователь 6 класу 

ПРИХОДЬКО Л.М. 

2 березня 2015 року в школі 

пройшла педагогічна виставка "Я 

атестуюсь", на якій були представлені 

матеріали педагогічних працівників, 

що атестуються в поточному 

навчальному році. Всі матеріали цікаві 

та заслуговують на увагу: 

- учитель початкових класів 

Пищикова С.А. представила збірку 

дидактичних матеріалів з курсу "Я у 

світі" для учнів 3 класу; 

- учитель біології Яцина А.В. 

представила творчу роботу на тему 

"Використання інтерактивних методів 

навчання при викладанні біології"; 

- учитель основ здоров’я 

Новікова О.О. представила посібник з 

додатковим матеріалом до курсу 

"Фізична складова здоров’я"; 

- учитель інформатики Карпець 

С.О. представив посібник для вивчення 

факультативного курсу інформатики у 

7-9 класах "Перші кроки з PowerPoint-

2007"; 

- учитель української мови 

Денисенко О.Ю. представила збірку 

дидактичних матеріалів та систему 

уроків у 9 класі з теми "Ділове 

мовлення"; 

- вихователь Приходько Л.М. 

представила опис власного досвіду 

роботи з теми "Формування 

особистості учня як громадянина-

патріота, виховання кращих рис на 

ґрунті знань, традицій, свят, обрядів і 

звичаїв свого народу "; 

- вихователь Щербакова С.М. 

описала досвід роботи з теми 

"Виховання моральних якостей дітей в 

умовах школи-інтернату"; 

- вихователь Линник О.М. 

представила досвід роботи з теми 

"Формування відповідального став-

лення учнів до власного здоров’я". 

ПЕДАГОГІЧНА ВИСТАВКА  

"Я АТЕСТУЮСЬ" 

ПОДОРОЖУЄМО КРАЇНОЮ  

ДИТЯЧИХ ПРАВ 

Уявіть собі на хвилинку світ, де 

немає правових норм. Коли всі 

роблять те, що хочуть, ніхто не 

боїться покарання, не несе 

відповідальності за скоєне і жодна 

людина не знає, що таке совість… 

Наскільки б довго людство змогло 

прожити у такому хаосі?  

Життя показує, що у сучасному 

суспільстві ще з раннього дитинства 

необхідно формувати розвинену 

правосвідомість, яка виявляється в 

усвідомленні особистістю своїх прав, 

свобод, обов’язків, свідомому став-

ленні до законів та державної влади. 

Переконана, що правове виховання 

є запорукою високого рівня правової 

культури наших дітей. Успішність 

здійснення правового виховання шко-

лярів значною мірою визначається 

формами та методами, що стиму-

люють творчість, ініціативу, самос-

тійність та критичне мислення учнів. 

Ще у вересні разом зі своїми 

вихованцями, учнями 6 класу, ми 

розпочали роботу над проектом 

«Права. Обов’язок. Відповідальність.» 

з нагоди 25 річниці ухвалення 

Конвенції ООН про права дітей, 

документу, який прийняв на себе 

численні зобов’язання щодо за без-

печення прав дитини. Адже Конвенція 

розглядає дитину як самостійну 

особистість, наділену правами і здат-

ну тією чи іншою мірою до самостій-

ного їх здійснення і захисту. 

Логічним завершенням нашої 

проектної діяльності стала гра-по-

дорож «У країні дитячих прав», під 

час якої вихованці в формі цікавих 

ігор, логічних завдань, імпровізацій, 

інсценізацій узагальнили здобуті 

знання, усвідомили не тільки свої 

права, а й обов’язки, відповідальність, 

які з віком зростають. Подорожувати 

країною дитячих прав допомагали 

ерудовані Правознайки. Вони попере- 

 

дили, що на шляху учням 

траплятимуться перешкоди, які змо-

жуть подолати тільки найрозумніші, 

найкмітливіші. На слайдах мульти-

медійної презентації з’являлися цікаві 

завдання: гра «Мішанина», голово-

ломка «Розсипані слова», крипто-

грама, розв’язуючи які учні виявили 

свої знання прав та обов’язків, 

закладених у Конвенції. Найбільш 

сподобалась учням інтерактивна гра 

«Правове дерево», завданням якої 

було прикрасити деревце різнокольо-

ровими листочками своїх прав та 

обов’язків.  

 

На заході були присутні учні 

молодших класів, які з інтересом 

визначали права дитини у завданнях 

мультвікторини. Підсумком подорожі 

стало розгадування кросворду, який 

містив питання на ерудицію, логіку, 

критичне мислення. Ця гра дала змогу 

вихованцям відчути себе 

відповідальними повноцінними гро-

мадянами, причетними до міжна-

родної світової спільноти. 

Ще стародавній мудрець Ювенал 

говорив: «Дитинству слід надавати 

найбільшу повагу». Саме повагою до 

дітей та турботою про їхнє майбутнє 

проникнута копітка робота 

педагогічного колективу Путивльської 

школи-інтернату. 

 



 
 

ПОДОРОЖ ДО КРАЇНИ ДОБРА ТА ДРУЖБИ 
 

Метою виховного заходу «Подорож до країни Добра та Дружби» є 

згуртування дитячого колективу, формування в учнів почуття чуйності і 

доброзичливості, людяності і милосердя, чесності і порядності, 

шанобливого ставлення до батьків, старших. 

    Людина створена для добра, постійно потребує спілкування, не 

може бути самотньою. Подорожуючи по казковій країні «Добра та 

Дружби», діти познайомилися з пам’яткою видатного педагога 

В.О.Сухомлинського «Десять не можна». Поняття доброти, чуйності, 

милосердя, любові, великодушності, чутливості, порядності діти 

намагалися зрозуміти через казкових героїв, виховувати «мишенят» і 

назбирати повний кошик «добрих вчинків». Під час розважальних зупинок 

склали словник «чемної людини», навчились розрізняти, що таке «добре», 

а що таке «погане». Подолавши перешкоди, діти потрапили до країни 

«Добра та Дружби», отримали посвідчення учнів «школи доброти». Закріпили дружні стосунки у класі подарунком власної 

«долоньки». 

  Учні класу прийняли активну участь у заході,  показали і довели, що вчаться жити добрими людьми. 

Вихователь 4 класу  

ЩЕРБАКОВА С.М. 

 

КОРОТКО ПРО ІНШІ ПОДІЇ ШКОЛИ 
 

 
 

 
 

 
 

04 лютого відбулись районні 

змагання з мініфутболу серед учнів 5-х 

класів та нижче в залік XXIV районних 

спортивних ігор серед школярів. 

Впевнену перемогу у змаганнях 

здобули футболісти нашого закладу. 

Вітаємо переможців та тренера - 

вчителя фізичної культури 

Однолєткова О.В. Гравець нашої 

команди, учень 5 класу Домрін 

Михайло визнаний кращим 

бомбардиром турніру, забивши 12 

голів у ворота суперників. 

З нагоди 

святкування 96-

ої річниці Дня 

Соборності Ук-

раїни, 22 січня 

у виховних 

групах школи відбулися тематичні 

заходи: історичні години, виховні 

години,   уроки  патріотизму,    уроки  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

мужності, презентації книжкових 

виставок під загальношкільним 

девізом "Україна - держава соборна, 

сонценосна колиска моя!"  

 
Нещодавно відбулись районні 

змагання з плавання в залік XXIV 

районних спортивних ігор серед 

школярів. У змаганнях на дистанції 50 

метрів вільним стилем ІІ місце виборов 

учень нашої школи Красилов Михайло. 

Вітаємо переможця та тренера – вчи-

теля фізкультури Однолєткова О.В. 

11 лютого колектив школи відгук- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

нувся на звернення про допомогу 

військової частини А1476 Сумського  

реактивного артилерійського полку 

щодо забезпечення наших воїнів 

постільною білизною та передав 20 

комплектів нової білизни. 

 
 

 

 
 

 
 

02 березня відбулось засідання 

педагогічної ради, на якому 

розглядались питання: 

- Формування елементарних 

уявлень учнів початкових класів про 

навколишній світ, бережливе 

ставлення до природи через освітню 

галузь "Природознавство" Державного 

стандарту початкової загальної освіти; 

- Забезпечення наступності в 

роботі початкової та основної школи як 

одна з основних умов реалізації 

особистісно-орієнтованого навчання. 

- Урок і виховний захід у 

контексті сучасних педагогічних 

технологій виховання. 

 

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 


