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  У першій вальсовій заметілі падаючого листя, у 

бірюзових намистинах  холодної вранішньої роси , терпкому 

ароматі хризантем приходить  День учителя  на подвір’я 

нашої школи. Сорок дев’яте десятиліття  на ганку біля  

сучасного приміщення школи  щебече голосно дітвора й 

заливисто кличе дзвоник на урок.  Майже за півстоліття   

сформувалися  сімейні династїі, які  отримали путівку в 

життя саме в стінах рідної школи. 

  Учитель і учень... Їх одвічне партнерство запрограмоване на результат. Яким він буде - 

залежить від  готовності  до наполегливої праці учня  й  майстерності вчителя.  Наш 

педагогічний колектив має давню добру традицію -  ділити навпіл радість і біль. Саме так 

заповідали фундатори - педагоги нашої школи прийдешнім поколінням учителів. 

Педагогічний колектив нашої  школи - це  однодумці - подвижники,  альтруїсти своєї 

справи. Вони   хвилюються за успіхи  випускників і переживають їх невдачі, продовжуючи 

дарувати вихованцям шоденну радість пізнання світу, допомагаючи  обрати з тисяч свою 

дорогу в житті, навчаючи  не лише премудростям науки, а й найскладнішому - бути 

Людиною.        

     Нові вітри історії  змінили зовнішній вигляд учасників навчального процесу, 

наповнили новим змістом навчальні програми, але незмінним залишився 

загальноприйнятий образ Учителя:  нестримний у бажанні  навчати, ерудований, 

інтелігентний,  чуйний і вимогливий водночас, завжди в пошуку нових освітніх ідей. 

Сьогодні рідна школа йде в ногу з часом. Навчальний заклад став учасником пілотного 

проекту «Демократична школа».  Адміністрація та педагоги  розуміють, що виховання й 

становлення відповідальних активних громадян починається з дитинства, і роль школи в 

цьому процесі важко переоцінити. Динамізм, креативність та ґрунтовний підхід до справи - 

риси, що вирізняють команду наших педагогів. Шкільна команда налаштована на 

практичну діяльність та активну взаємодію, що покликані на формування моделі поведінки 

й ціннісне ставлення до демократичних прав та обов’язків, універсальної культури прав 

людини. 

    Колектив є одностайним у думці: єдина річ, яка може змінити ментальність і навчити 

людей уникати помилок - це освіта. А освіта - вільний, креативний педагог-новатор». 

Універсального рецепту демократії немає. Але якщо є бажання й мотивація, то неодмінно 

все вийде! 

    Напередодні професійного свята хочеться побажати Вам, шановні колеги, натхнення, 

ентузіазму, задоволення від роботи – усі ці ресурси у справжніх учителів воістину 

невичерпні. Ваші зусилля обов’язково принесуть країні й світу величезну користь — хто 

знає, яких висот досягнуть ваші учні? Терпіння й мудрості Вам! Бажаємо сіячам доброго, 

розумного, вічного міцного здоров’я та великих творчих  звершень!  

                                                  Кафедра суспільно-гуманітарних дисциплін  



 

 

 

Відповідно до плану роботи Сумського обласного 

інституту післядипломної педагогічної освіти на 2016 рік, 12 

жовтня на базі Сумського ОІППО відбувся семінар учителів 

географії та економіки «Особливості використання хмарних 

технологій на уроках географії та економіки». 

Мета заходу – опанувати нові напрями використання 

інформаційно-комунікаційних технологій для подальшого 

удосконалення методики проведення уроків географії та економіки. 

Відкрив семінар, ознайомив учасників з програмою роботи, виступив з доповіддю 

«Використання комп’ютерної підтримки на уроках економіки та географії» Володимир 

Денисович Попов, методист з географії та економіки Сумського ОІППО. 

Жвавий інтерес в учасників семінару викликали: майстер-клас «Хмарні технології 

Google у діяльності учителя географії та економіки», інтелектуальна гра «Цікавий світ 

економіки», які провела Алла Рябуха, учитель економіки Глухівської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів №2, поділившись з колегами власними методичними розробками. 

Під час проведення «круглого столу» учасники обмінялись думками щодо необхідності 

удосконалення навиків використання інформаційно-комунікаційних технологій для 

підвищення якості викладання географії та економіки. 

За результатами роботи обласного семінару учасники отримали методичні рекомендації 

практичного спрямування «Особливості використання хмарних технологій на уроках 

географії та економіки». 

 

  Учителі – початківці під час проведення тижня початкової 
школи (з 10 жовтня по 17 жовтня) показали професійну 

майстерність та знання методики викладання предметів.  

  Були враховані рекомендації щодо оновлених програм 
початкової  освіти, психологічні та  індивідуальні особливості  

учнів. Учителі обрали нестандартний підхід до проведення 

уроків. Адміністрації школи та колегам були запропоновані 
уроки – казки, уроки - подорожі, урок - проект, розвиваючі 

заняття з шестирічками. 
         Після завершення тижня колеги на методичному об’єднанні обмінялися 

думками, вислухали пропозиції та зауваження стосовно проведеної роботи. Педагоги 

запропонували видати методичний посібник, у якому будуть представлені розробки 
проведених уроків, заходів. 

 

Напередодні свята Покрови, Дня Захисника України та Дня 
українського козацтва, п’ятеро учнів школи отримали 

стипендію від директора ТОВ «Велетень», депутата Сумської 

обласної ради Надії Вайло, за відмінні успіхи у навчанні, 
участь у конкурсах, змаганнях різних рівнів та активну участь 

у громадському житті школи та міста.  

Стипендію Борщу Дмитру, Майбороді Олегу (8-а кл.), 
Малорошвилу Дмитру (9-б кл.), Цигикал Олені (11 кл.) та Кліндуху Віталію (5-б кл.) 

вручено на загальношкільній лінійці.  

Бажаємо подальших успіхів! 



   

14 - жовтня щорічно відзначається День українського козацтва (згідно Указу 

Президента України від 7 серпня 1999р.). Козацтву належить особливе місце в 

історії  України та в історичній пам'яті українського народу. Саме козацтво було 

тією силою, яка активно впливала на історію України XVII – XVIII ст. Саме тому 

учні 11 класу на чолі з класним керівником Максимович Наталією Леонідівною 

вирішили відзначити цю дату урочистим зібранням. Серед учнів середньої та 

старшої ланки знайшлися козаки та козачки, що гарно вміють співати українські 

пісні. Вони і прийняли активну участь у фестивалі української пісні "Козацькому 

роду - нема переводу", який влатували учні 11 класу. Дипломами фестивалю, які 

вручила директор школи Рябуха Алла Петрівна, були нагороджені Ткаченко Єва та 

Кургаліна Анна (11 клас), Новіков Ілля (9-б клас), Майборода Олег та Заярний 

Ілля(8-а клас), Васютенко Богдан та Громак Артем (7-б клас) та наймолодша 

учасниця Максимович Вікторія (5-а клас). Глядачі були вражені вмілим та 

запальним виконанням козацьких пісень лауреатами фестивалю. Особливу подяку 

організатори фестивалю виражають художньому керівнику Смоленському 

Володимиру Сергійовичу за допомогу та музичну підтримку. Сподіваємось, що 

стане доброю традицією відзначення Дня козацтва в нашій школі. 

 

 

 

 

 

 

                                                      

Волонтерський рух в Україні знайшов воістину вражаючі 

масштаби: поряд з дорослими, допомогу армії надають і діти.  

 Осінні канікули…Чекали їх учні старшої та середньої ланки 

нашої школи, але не тільки, щоб відпочити, а й  допомогти 

"Центру активних глухівчан" плести маскувальні сітки для 

бійців, які перебувають у зоні АТО. До акції долучився майже 

весь шкільних колектив. Учителі переконують, що принципово 

нікого не примушували. "Ми не 

примушуємо, і навіть у перший день, 

коли вони побачили, що роботу можна закінчити  до 

кінця, а часу уже обмаль  – вони  залишитися й завершли. 

На другий день учні приходили самі, без класних 

керівників. Вони бажають і хочуть допомогти", - розповіла 

директор школи Алла Петрівна. Учні впевнені, що 

результати їхніх зусиль стануть бійцям у нагоді й збережуть життя. 



 
 

Нині серед учнівської молоді надзвичайно загострилася проблема насильства, здійснюваного 

самими дітьми одне до одного. 

Останніми роками визнано поширення в освітній практиці такого явища, як шкільний булінг. 

Це соціальна проблема всього світу протягом останніх ста років, однак вона ще й досі не вивчена.  

Булінг (bullying, від анг. bully — хуліган, забіяка, задирака, грубіян, насильник) визначається як 

утиск, дискримінація, цькування. Цей термін означає тривалий процес свідомого жорстокого 

ставлення (фізичного і психічного) з боку дитини або групи до іншої дитини або інших дітей. 

Мотивацією до булінгу стають заздрість, помста, відчуття неприязні, прагнення відновити 

справедливість; боротьба за владу; потреба підпорядкування лідерові, нейтралізації суперника, 

самоствердження тощо аж до задоволення садистських потреб окремих осіб. 

Як показує практика, форми шкільного булінгу можуть бути різними: систематичні кепкування 

з будь-якого приводу (від національності до зовнішнього вигляду дитини), задирство, фізичні і 

психічні приниження, різного виду знущання, бойкот та ігнорування, псування особистих речей та 

ін. 

Типові жертви булінгу мають свої характерні риси: 

• вони полохливі, вразливі, замкнуті й сором’язливі; 

• вони часто тривожні, невпевнені в собі,  

• вони схильні до депресії й частіше за своїх ровесників думають про самогубство; 

• вони часто не мають жодного близького друга та успішніше спілкуються з дорослими, ніж 

із однолітками; 

• якщо це хлопчики, вони можуть бути фізичнослабшими за своїх ровесників. 

Практично в усіх країнах булінг більш поширений серед хлопчиків, ніж серед дівчаток, і його 

жертвами також частіше стають хлопчики. Це не просто пустощі або грубість, а особлива форма 

взаємин. 

Хулігани (булі) надзвичайно винахідливі. Новітній їхній «винахід» — кібербулінг, тобто 

знущання з використанням електронних засобів комунікації. 

Як розпізнати кібербулінг? Для цього спробуйте дати відповіді на кілька запитань та 

проаналізуйте відповіді на них: 

1. Чи користуєтеся ви комп’ютером, мобільним телефоном або граєте у відеоігри за допомогою 

інтернету? 

2. Чи користуєтеся ви соціальними мережами? 

3. Чи доводилося вам колись бачити онлайн-групу (спільноту), веб-сторінку, інтернет-відео чи 

опитування, де б висміювалась якась людина? 

4. Чи були ви коли-небудь свідком онлайн-гри, чату чи дискусії, де виявлялися б нападки чи 

жорстокість щодо якоїсь людини? 

5. Чи ви колись створювали фальшивий профіль або навмисно приховували своє ім'я в мережі? 

6. Чи надсилали ви коли-небудь якісь повідомлення, використовуючи чужий телефон чи акаунт 

у мережі? 

7. Чи ви коли-небудь пересилали листа, повідомлення в чаті або фотографію без дозволу їх 

оригінального адресанта? 

8. Чи ви коли-небудь розміщували онлайн фото або відео з людьми без їхнього дозволу? 

Якщо ви потрапили у ризикову ситуацію, то: 

• Зберігай спокій і обійди ситуацію.  

• Розкажи дорослому, якому ти довіряєш – вчителю, директору, психологу, або повідом про 

це анонімно. 

• Поговори про це із своїми братами чи сестрами, або з друзями, щоб тобі не здавалося, що 

ти одинокий.  

• Звернися до адміністрації школи. 

Не будь байдужим до проблем сучасності! 

Психолог школи О.Ю.Петренко   

 

 


