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З метою морального стимулювання учнів, які виявили відмінні успіхи у 
навчанні, активність у громадській та спортивній діяльності, традиційним у нашій 

школі є призначення та виплата персональних 
стипендій учням школи (меценат ВАЙЛО Н.О.)  

У кінці жовтня відбулося засідання 
стипендіальної комісії. 

          Стипендію отримали:  
1. Максимович Вікторія – 4-А клас  

2. Майборода Олег – 7-А клас 
3. Малорошвило Дмитро – 8-Бклас 

4. Рогоза Антон – 10 клас 
5. Мєшкова Анна – 10 клас 

 

Бажаємо всім учням успіхів у навчанні, спортивному та  
 громадському житті школи !!! 

 

 

 

Закінчилася акція по збору каштанів, у якій приймали 
участь 1-11 класи. Ми,наймолодші школярі, учні 1-А класу, 

спільними зусиллями з батьками , зібрали 477 кг каштанів і 
здобули перемогу. Дякуємо батькам за підтримку і допомогу.  

 

 
     

На базі нашої школи 26 жовтня був проведений семінар для 

вчителів 2-х класів шкіл міста за темою «Підвищення рівня знань 

та вихованості учнів шляхом впровадження нових педагогічних 

технологій». Семінар проходив за участю шкільного психолога 

Петренко Олени Юріївни. 

Учасникам зібрання було запропоновано теоретичний блок та 

практичне заняття, які між собою були пов’язані тренінговими 

вправами. 

Класоводами Суровицькою Маргаритою Петрівною та Холіною Оленою Миколаївною 

були розроблені методичні рекомендації щодо використання нових педагогічних 

технологій для вчителів початкових класів. 

Семінар пройшов у плідній співпраці. Наприкінці заняття було проведено майстер-клас 
з елементами арт-терапії по виготовленню дитячої іграшки. 



 
 

Ось і завершився щорічний шкільний фестиваль художньої самодіяльності 
«Посмішка», який проходив під гаслом: 

 «Моя найкраща в світі сотора, 
Чарівна, неповторна Україно! 

Для мене в цілім світі ти – одна 
І рідна, й мила, дорога, єдина!» 

Участь у фестивалі взяли учнівські колективи 2-11 класів, за підтримки вчителів, 
батьків. Дуже цікава програма, велика кількість красивих, яскравих костюмів - 

створили атмосферу справжнього свята дитячої творчості, таланту та краси. Кожен 
виступ юних співаків, танцюристів, поетів, супроводжувався оплесками вдячних 
глядачів. 

Це свято стало можливим завдяки творчій та відданій роботі керівників 
колективів, учнів, вчителів, і звичайно, батьків. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Пріоритетом розвитку освіти є впровадження сучасних 
інформаційних технологій, що забезпечують подальше 

удосконалення навчально-виховного процесу, 

доступність та ефективність освіти, підготовку молодого 

покоління до життєдіяльності в інформаційному 

суспільстві. Формування інформаційної культури учнів 

учитель може здійснювати на своїх уроках і в 

позакласній діяльності. Нині задля цього він має бути 

підготовленим, мати певні інформаційно-комунікаційні компетентності. 

Відповідно до плану роботи Сумського обласного 

інституту післядипломної педагогічної освіти на 2015 рік, 

1 жовтня 2015 року на базі нашої школи відбувся 

обласний семінар учителів економіки з теми 

«Використання інформаційно-комунікативних технологій 

на уроках економіки та в позаурочний час». 
Мета заходу – показати учителям області як можна 

використовувати комп’ютерну підтримку на уроках 

економіки та географії, у позакласній роботі. 

Відкрив семінар Попов Володимир Денисович, методист економіки та географії 

Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти. 

З вітальним словом до учасників семінару звернулись 

Васянович Людмила Григорівна, начальник відділу освіти 

Глухівської міської ради, Дячкова Валентина Григорівна, 

завідуюча Глухівським міським методичним кабінетом. 

З доповідями про можливості використання 

комп’ютерно-орієнтованих засобів на уроках економіки 

виступили методисти Сумського ОІППО Попов В.Д. і 

Ященко В.В. 

Зі своїм досвідом використання комп’ютера під час 

навчання ознайомила учасників семінару Рябуха Алла 
Петрівна, учитель економіки нашої школи. Для 

присутніх на семінарі вона провела майстер-клас 

«Хмарні технології в діяльності учителя» та 

інтелектуальну гру «Своя гра» серед учнів шкіл міста 

Глухів. 

Під час проведення «круглого столу» учасники 

семінару відмітили корисність проведених заходів для 

подальшого втілення у своєї роботі тих практичних матеріалів, якими поділилась Рябуха 

Алла Петрівна. 

За результатами роботи семінару учасники отримали рекомендації методичного та 

практичного спрямування. 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 
 

Цього разу учні 2-Б класу побували у Духовно-просвітницькому 
центрі при храмі Трьох Анастасій. Директор центру Решетнікова С.В. 
підготувала для школярів цікаве дозвілля. Світлана Володимирівна 

розповіла про церковні правила, історію свята «Покрови». Дітей чекала 
зустріч з казкою « Как Настенька ждала в гости Богородицу». Після 

перегляду вистави другокласники ознайомились з виставкою « Квіти для 

Богородиці». 
 

Осінні канікули для учнів - це час для відпочинку та пригод. Саме 
тому традиційно учні 10 класу разом з класним керівником Максимович 

Наталією Леонідівною вирушили у подорож до чарівного та загадкового 
древнього Львова. Протягом трьох днів ми відвідали Сім чудес Львова – це 

сім будівель, без яких Львів не був би собою. 
 
 

21 жовтня учні 11-го та 6-Б класів вирушили в туристичну подорож за 
маршрутом Глухів-Міжгір’я-Київ у супроводі класних керівників О.О. 

Юдіної та А.М. Матосової й голови батьківського комітету 6-Б класу Н.М. 
Єсауленко. Учні побували у бані екс-президента, помилувалися витворами 

садового ландшафтного дизайну Міжгір’я, відвідали печери Києво-
Печерської лаври, Національний музей Т. Шевченка, торгово-
розважальний центр «Kids Will». Ця чудова подорож стала можливою 

завдяки спонсорській допомозі господарства «Велетень» на чолі Н.О. Вайло. Щиро дякуємо за 
надійну підтримку освіти, віру й любов до молодого покоління. 

 
 

 
На осінніх канікулах учні 8-А класу відвідали Глухівський елеватор, де 

мали змогу дізнатися та побачити на власні очі як працює підприємство. На 

елеватор надходить велика кількість різного зерна: це і жито, й пшениця,і 
насіння соняшника. Над його обробкою працює велика кількість сучасної 

техніки та робітники. Також на території підприємства розташована 
лабораторія, де зерно перевіряється на якість. Ця екскурсія дала велику 
змогу зрозуміти яку важливу роботу виконують люди, що там працюють і 

викликала в учнів лише позитивні враження! 
 

 
Учні 6-А класу разом зі своїм класним керівником Рознятовською О.В. 

провели екскурсію по визначним місцям мальовничого міста Глухова. 
Також ми завітали до ресторану "Гетьманщина", де учні мали змогу 
зігрітися у холодну дощову погоду. 

 
Під час канікул учні 5, 8 класів відвідали музей 

«Пам’яті героїв Крут», де діти за допомогою екскурсовода та експонатів 
оволоділи інформацією про події, які відбувалися в далекому 1918р.Також 
особливий відбиток залишила експозиція, присвячена нещодавнім подіям 

на майдані. Фотографії «Небесної сотні», гільзи з «Граду», малюнки дітей 
про бажання миру – все це залишило незабутній слід у серцях учнів. 

Також був проведений захід відпочинку у аквапарку. Незрівнянні поєднання екстриму 
бурхливих вод, штучно відтворений приємний теплий літній клімат, подих морських хвиль надали 
дітям такий відпочинок, що сил вистачить на всю нову чверть. 

 
 

 

 

 


