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Відповідно до наказу Департаменту освіти і науки Сумської 

обласної державної адміністрації  "Про підсумки очно-заочного етапу 

обласного туру Всеукраїнського конкурсу "Учитель року - 2016", 

вчитель англійської мови нашої школи ОВЧАРЕНКО НАТАЛІЯ 

МИКОЛАЇВНА стала одним з переможців у номінації "Англійська 

мова"! 

Вітаємо Наталію Миколаївну та бажаємо їй творчої наснаги, 

оптимізму та перемоги у очному етапі конкурсу! 

Вітаємо нашу випускницю 11 класу ЮДІНУ АННУ, яка виборола ІІ місце у ІІІ 

етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад  з англійської мови! Дякуємо за це і 

Овчаренко Наталії Миколаївні, вчителю англійської мови!  
 

Вітаємо МАЛОРОШВИЛО ДМИТРА, учня 8-Б класу, переможця ІІІ 

(обласного) етапу XVІ Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра 

Яцика та його учителя-наставника Матосову Аллу Миколаївну! 

 

Вітаємо НАУМЕНКО ІВАНА, учня 8-Б класу, який посів ІІ місце у ІІІ етапі 

Всеукраїнських учнівських олімпіад з трудового навчання та його вчителя Сергія 

Миколайовича Тищенка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
У грудні місяці відбувся відбір кращих шкіл України у Всеукраїнській програмі освіти 

для демократичного громадянства в Україні “Демократична школа” 

Наша школа взяла участь у відбірковому етапі і ми отримали запрошення! 

Наша команда у складі директора школи Алли Петрівни Рябухи, заступника директора з 

виховної роботи Лариси Іванівни Рубан, начальника відділу освіти Глухівської міської 

ради Людмили Григорівни Васянович та представника батьків Майбороди О.В. вже 

готуються взяти участь у повному циклі Програми, що триватиме з березня 2016 до травня 

2017 року, а саме взяти участь у тренінгу в місті Львові. 

http://www.theewc.org/ucontent/schools.for.democracy/


 
Під час Святок духовно- просвітницький центр радо зустрів 

учнів 2- Б класу. Діти співали різдвяні пісні, декламували 

колядки та щедрівки. Отець Володимир розказав присутнім 

про свято Різдво Христове та благословив на добрі справи у 

новому році.Школярі взяли участь у конкурсах,відвідали 

виставку "За віконечком Різдво". Другокласники не тільки 

духовно збагатились,а й отримали нові враження та натхнення. 

Укожного народу є свої традиції. Їх історія досягає в 

глибину віків, поєднує в собі уявлення про світ, відношення до 

релігії, ознаки побуту. Щоб краще дізнатися про життя, 

історію й культуру євреїв Глухова учні 9 класів школи ( класні 

керівники Богданович О.В. й Кисленко Л.М.) 5 січня відвідали 

перший на Сумщині міський музей історії євреїв Глухівшини. 

Директор музею М.М.Часницький зібрав своєрідну літопис 

єврейської общини Глухова. У музеї представлені цікаві матеріали про життя 

єврейської общини до революції, у період війни та сучасне життя. Михайло 

Михайлович презентував книгу “Глухів. Євреї. Пам'ять жива…” , яка вміщує понад 

150 оповідей про життя, історію, культуру євреїв Сумщини. 

ФЛЕШМОБ, організували учні нашої школи, який присвячений ДНЮ 

СОБОРНОСТІ та ДНЮ ПАМ'ЯТІ ГЕРОЇВ КРУТ Приємно, що до нас приєднались і 

учні Харківської загальноосвітньої школи №2. Фотографії ще надходять! 

ПРИЄДНУЙТЕСЬ!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 



 

Справа у тому, що стійкість до стресів закладається ще в дитинстві. Шляхом 

наслідування, копіювання поведінки оточуючих дитина засвоює способи вираження 

своїх почуттів і розрядки негативних емоцій. На жаль, ні в школі, ні вдома не 

прийнято спеціально навчати дітей правильному поводженню з власними 

почуттями. Тому різні способи емоційного реагування на стрес у дитини 

складаються поволі, стихійно, як би самі по собі. Ці дитячі реакції, що зберігаються 

надалі на все життя, називаються психологічним захистом. Перелічимо коротенько 

їх різновиди: 

 Прагнення людини перекласти на інших провину й відповідальність за свої власні 

помилки. 

 Спроба знайти втішливе пояснення прикрим подіям, що відбулися. Іншими 

словами, спроба людини переконати саму себе, що відбулося саме те, що все одно 

повинно було відбутися – причому саме з нею й саме подібним чином. 

 Примірювання на себе чужої ролі, гра в когось, більш сильного, привабливішого, 

щасливішого… 

 Зганяння свого невдоволення не на справжньому винуватці, а на комусь іншому, 

більш слабому або вразливому. 

 Цілковите заперечення всього, що не збігається з власною думкою. 

 Фантазування – найбільш необразливий і в той же час найбільш «дитячий» варіант 

захисту. 

Неважко помітити, що всі перераховані психологічні захисти являють собою 

своєрідні «дитячі ігри» дорослих людей, які зазвичай не тільки не здатні розв’язати, 

а навпаки, збільшують її. 

Кілька правил поведінки у стресових ситуаціях: 

 При виникненні складної, стресової ситуації треба «відсунути її на 

периферію свідомості, віддалити»; сказати собі – ця ситуація пішла, 

вона далеко. 

 Треба вирвати себе з контексту подій; від тебе чекають реакції, а тебе 

немає, і нехай вони роблять, що хочуть. 

 Необхідно усвідомити, що ситуація – це мить, твоє життя давно 

розписане до неї й після неї. 

 Шок, як правило, виникає через те, що подія сталася зненацька. 

 Якщо вам не вдалося уникнути стресової ситуації, не можна емоційно 

переживати її, «пропускати» через себе, намагатися її змінити, 

відповідати на виклик. Треба усміхнутися, пожартувати, можливо, 

розсміятися. 

 Усі події не рівні собі теперішнім, люди протилежні собі нинішнім, 

своїм словам і вчинкам. Через певний час відкривається зворотній бік 

людей, подій. 

 Знизити напругу емоцій; озирнутися, глянути на навколишній світ: 

хмари, дощ, вогні машин… 

 Роздрібнити її, зронити її, як вазу, на підлогу, щоб розлетілася на 

шматочки. 

 Увесь час тримати думку, що дана ситуація через мить зникне. 

Психолог школи О.Ю. Петренко 
 
 



 
 

Попередити завжди легше, ніж лікувати. Тому профілактика грипу у дітей 

допоможе уникнути цього серйозного захворювання. 

В осінньо-зимовий період завжди спалахують загострення грипу та ГРВІ. І хоча 

зазвичай період епідемії грипу припадає на зиму (січень-лютий), профілактику 

варто починати вже зараз, оскільки, як вірно помічають педіатри, попередити 

захворювання завжди легше, ніж потім боротися з ним. 

Симптоми грипу: 
Висока температура - до 39-40 градусів за кілька годин 

Озноб 

Головний біль 

Ломота в м'язах 

Запаморочення 

Світлобоязнь 

Почервоніння слизової оболонки очей 

Помутніння свідомості - в особливо важких випадках 

До другого дня хвороби - закладеність носа і сухий нав'язливий кашель 

Можливі ускладнення грипу: 
Синусит 

Отит 

Гострий чи хронічний бронхіт 

Хронічний тонзиліт 

Пневмонія 

Все це звучить досить серйозно і загрозливо. Саме тому так важливо розпочати 

профілактику сезонного грипу вже зараз і проводити її раціонально. 

Існують специфічні і неспецифічні заходи профілактики проти грипу. 

Неспецифічна профілактика грипу у дітей: 

Особиста гігієна - руки потрібно обов'язково мити, приходячи додому, перед їжею 

і після відвідин туалету. На вулиці важливо не брати руками їжу, а також не 

торкатися слизових оболонок, через які вірус проникає в організм: очей, рота і носа. 

Часті провітрювання приміщення - навіть взимку, в опалювальний сезон, 

потрібно, як мінімум, 2 рази на день провітрювати кожну кімнату. Краще одягни 

дитину тепліше, але не лишай його свіжого повітря. У затхлому, сухому і гарячому 

повітрі прекрасно розмножуються всі хвороботворні бактерії. До речі, провітрювати 

приміщення потрібно, навіть якщо дитина хворіє. 

Здоровий спосіб життя, правильний режим сну, повноцінний відпочинок - це ще 

одна важлива міра. Дитина повинна спати не менше 8 годин, гуляти не менше 2 

годин і харчуватися не менше 3 разів на добу, їсти фрукти та овочі, м'ясо, молочні 

продукти, каші. У холодну пору року, коли спостерігається дефіцит сонечка і 

фрукти і овочі представлені в меншому асортименті, поговори з педіатром про 

вітамінних комплексах. 

Якщо хтось у родині захворів, хворого слід ізолювати від дитини, надіти йому 

маску, яку потрібно міняти кожні 2 години, виділити окремий комплект посуду і ще 

частіше провітрювати приміщення (не менше півгодини за часом). 

 
 

 

 


