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Третій рік поспіль ЗОШ№2 – лідер шкільних волейбольних змагань. 

Команди глухівських шкіл протягом цілого тижня змагалися за перемогу під 

час щорічного волейбольного свята. У запеклій боротьбі тріумфувала збірна другої 

школи. «Срібло» завоювала команда зі школи – інтернату. Третє місце посіли 

волейболісти ЗОШ№1. На четвертому та п’ятому рівнях опинилися команди з 

третьої та шостої шкіл відповідно. Були визначені й кращі гравці. Ними стали 

представник із першої школи Павло Лиман, учень із ЗОШ№2 Віктор Фільченко, 

спортсмен із ЗОШ №3 Валерій Кравчук, Єгор Михайленко представляв шосту 

школу, а Дмитро Мозговий захищав честь школи – інтернату. Хлопці отримали 

грамоти та цінні подарунки для спорту від спонсорів. Команди також нагороджені 

солодкими призами та відзнаками.  

 

 

 
З 16 по 20 лютого на базі СОІППО були 

проведені відбірково-тренувальні зборів учнів-
переможців ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських 
олімпіад з навчальних предметів 2015 року. 

У підсумку – оголошено (за результатами та 
на підставі протоколів) поіменні списки команд-
учасників ІV етапу Всеукраїнських учнівських 
олімпіад з навчальних предметів 2015 року . 
Серед них є учениця нашої школи - ЮДІНА АННА. 

Вона буде захищати честь школи, міста та 
області з англійської мови(вч. Н.М. Овчаренко) в 
м.Ужгород у березні місяці. Бажаємо успіхів!!! 

Окрім того Анна виборола ІІІ місце з 
російської мови та літератури (вч. О.В. Капоріна) 
та ІІІ місце з економіки (вч. А.П. Рябуха) 

у ІІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад 
з базових дисциплін. 

 
Бажаємо всім учням успіхів у навчанні, спортивному та 

 громадському житті школи !!! 



 

 

 

Нещодавно у школі відбувся щорічний шкільний фестиваль художньої 

самодіяльності «Посмішка», який проходив під гаслом: 
«Моя свята і рідна Україно-мати, 
Я все зроблю, щоб ти завжди цвіла. 

Я твій громадянин, я прагну підростати, 
Бо щастя жити ти мені дала». 

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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

12 лютого до нашої школи завітали гості – 

представники Української академії банківської справи 

НБУ на чолі з доктором економічних наук, доцентом, 

завідувачем кафедри бухгалтерського обліку і аудиту 

Ф.О.Журавкою.  

Цей візит не був випадковим. Наше місто активно 

співпрацює з навчальним закладом. У Глухівській 

загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №2 запроваджені 

курси економіки, які викладає вчитель вищої категорії А.П.Рябуха. Впродовж п’яти 

років працює міський міжшкільний бізнес-клуб «Піраміда». Саме учні ЗОШ №2 

стають активними учасниками різноманітних економічних турнірів, конкурсів, 

проектів. Вчена рада УАБС НБУ вирішила підтримати майбутню економічну еліту 

і подарувала 8 комп’ютерів, принтер та сканер бізнес-клубу. По 1 комп’ютеру 

отримали ЗОШ №1, ЗОШ№3, ЗОШ №6 та відділення МАН.  

За підтримки міського голови Ю.О. Бурлаки, начальника відділу освіти 

Глухівської міської ради Л.Г. Васянович стала можлива активна співпраця 

міжшкільного бізнес-клубу «Піраміда» з УАБС НБУ. 

 

 

 

 

 

12 лютого на базі Глухівської загальноосвітньої 

школи №2 пройшов міський семінар учителів 

української мови та літератури з проблеми 

«Формування ключових компетентностей учнів на 

основі використання в освітньому процесі нових 

технологій». Відкрила семінар зі словами привітання 

завідуюча методичним кабінетом міського відділу 

освіти Глухівської міської ради В. Г. Дячкова. Вона 

познайомила з результатами перевірки класних 

журналів 11 класів, учителі активно ділилися досвідом роботи з визначеної 

проблеми семінару. Голова МО вчителів української мови та літератури А. М. 

Матосова передала колегам рекомендаціями Сумського обласного інституту 

післядипломної педагогічної освіти щодо проведення Всеукраїнської українознавчої 

гри «Соняшник». Вона підкреслила, що залучення випускників до гри повинно 

стати одним із напрямків для підготовки до ЗНО. На семінарі були репрезентовані 

збірки учнівських творів, які брали участь у Всеукраїнському конкурсі учнівської 

творчості «Об’єднаймося ж, брати мої!». Приємно вразив присутніх виступ учнів-

вихованців шкільної літературної студії «Джерельце», якою керує Н.В. Громак. 

Щирі дитячі емоції не залишили байдужими жодного учасника. Семінар пройшов у 

атмосфері активного спілкування, піднесеного патріотичного настрою, 

взаєморозуміння і готовності педагогів до вирішення проблем у навчанні молодого 

покоління в умовах сучасних реалій. 

 



 

 

 

Велика подяка ТИЩЕНКО СЕРГІЮ 

МИКОЛАЙОВИЧУ!!! 
 

Уперше в Глухові пройшов міський 

чемпіонат з військово-тактичного «Лазертагу». 

Змагання відбулися за підтримки 

Територіальної громадської варти «Р7», ВПК 

«Мужність», Глухівсько-Ямпільського 

об’єднаного військкомату, міської організації воїнів-інтернаціоналістів «ГРАД» та 

Глухівського філіалу обласного фонду  

«В єднанні сила України». Організував 

змагання лазертаг-клуб «Courage». 

Чемпіонат «За Україну!» провели 22 лютого 

до 27-ї річниці створення військово-

патріотичного клубу «Мужність» і Дня 

вшанування учасників бойових дій на території інших держав. 

Грали на стадіоні «Дружба» близько 80 осіб у складі семи команд навчальних 

закладів міста та однієї збірної Дунаєцького НВК. Також участь взяли кадети, 

хлопці з ВПК «Мужність» та наші бійці з «Р7». 

У результаті запеклої боротьби 

чемпіонський титул виборола команда «Щит» 

ЗОШ №2. 

На другій та третій сходинках 

розташувалися студенти ГНПУ ім. О. 

Довженка, які назвалися «Стріла» та «Мужик» 

відповідно. Переможців за зайняті місця нагородили медалями та грамотами, а 

гравці команди-чемпіона отримали сувеніри від лазертаг-клубу «Courage». 

 
 

 
 


