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Коли запитати цю усміхнену красиву жінку, ким вона мріяла стати в дитинстві, 

Ольга Степанівна без вагань відповість: «Звичайно ж, учителем!» 

Немає, на її думку, благороднішої, 

мудрішої справи ніж та, до якої привела 

життєва дорога. Саме тому гаслом її 

педагогічної діяльності стали слова: 

«Кожній дитині – світло знань, 

Кожній дитині – світло любові, 

Віру в сили свої без вагань 

Як запоруку щасливої долі.» 

І дійсно всі свої сили та любов вона віддає 

своїм вихованцям. Саме підтвердженням цьому є те, що Ольга Степанівна стала 

призером ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2014». У цьому 

навчальному році її учень Саботан Кирил посів ІІ місце в обласному конкурсі ім. 

Петра Яцика та представляв не тільки наше місто, а і область на ІV  

Всеукраїнському етапі. 

Тому не дивно, що саме вона, Ольга Степанівна Мєшкова, стала переможцем 

конкурсу «Професіонал року – 2014» у номінації «Освіта». 
 Пишаймося та вітаємо Вас! Нехай започатковане Вами досягне ще більших 

висот, а відданість учительській справі стане продовженням все нових і нових 

звершень на професійній ниві! 

 
 
 

 

Учні 5-Б класу нашої школи Данило Мягких, 

Микола Кирієнко, Дарія Скрипка і Євгенія 

Маньковська показали відмінні результати в 

навчанні у І семестрі.Від голови правління ТОВ 

"Велетень" Надії Олексіївни Вайлодіти отримали 

сертифікати на стипендію, яку будуть отримувати 

на протязі ІІ семестру2014-2015 н.р. Вручення 

відбувалося на загальношкільній лінійці.  
 

Вітаємо Данила, Миколу, Дашу і Женю! 

 Бажаємо не зупинятися на досягнутому, а йти вперед! 



 

 
 

На різдвяних канікулах учні 7-х класів з класними 

керівниками А.М. Матосовою та Т.В. Мозговою та учні 10 

класу з класним керівником О.В. Майбородою відвідали 

Глухівський міський краєзнавчий музей. Там вони поринули в 

чарівний світ української вишивки. У музеї їм  

продемонстрували багато виробів, зокрема місцевих майстрів. 

Більшість з них виготовлені студентами Глухівського 

державного педагогічного університету . Учнів дуже вразило 

те, що в Україні існує понад 150 

видів технік вишивання. Особливу 

увагу було звернено на весільні 

рушники: їм  розповіли, яких канонів слід 

дотримуватися при їх виготовленні, про значення 

символів ,що зображуються на них. Усіх дуже зацікавила 

історія розвитку української вишивки. Найстаріший 

експонат виставки—рушник,створений приблизно у 

1900 році, який чудово зберігся й дотепер. Зачарували 

своєю неповторністю рушники,вишиті чоловіком. 

Яскравим експонатом став нетрадиційний виріб з 

Кролевеччини, він вишитий на червоному тлі. Не менш 

привабливі роботи полтавських майстрів. Особливо 

здивував витвір дунаєцької 

майстрині—це двостороння 

вишивка,рушник однаковий 

з обох боків. Узагалі, кожна представлена робота 

неповторна за своєю манерою, композицією, 

символікою. Ця чудова пізнавальна екскурсія  нікого не 

залишила байдужим. Усі отримали неабияке 

задоволення й заряд позитивної енергії, що наповнює 

роботи майстрів. 

 

 
 

Сьогодні, у досить складний для усієї країни час, 

ми, як ніхто інший, маємо розуміти й підтримувати 

тих людей, які ризикують своїм життям, захищаючи 

нас.  

24 січня 2015 року глухівські 

військовослужбовці повернулися додому після 

тривалого перебування в зоні АТО. Окрім родичів, 

зустрічали героїв й учні нашої школи. Вони 

привітали їх квітами, щирими посмішками й висловили слова вдячності й гордості. 

Тільки справжній патріотизм та віра у власні сили допоможуть вистояти нам у 

цей непростий для нас час і довести всьому світові,що Українська держава була, є 

та буде! 

 



 

 

Учні і вчителі Глухівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 стали 

учасниками презентації книги «В очі й позаочі» поета-земляка, голови літературно-

мистецького об'єднання «Українська хвиля», члена Національної спілки 

письменників України Петра Товстухи. 

Учасників заходу гостинно зустріла Надія Вайло.  

Директор школи Алла Рябуха виступила з теплим вітальним словом, висловила 

сподівання на подальшу творчу співпрацю і вручила Петру Товстусі «Подяку». 

Діти (Ангеліна Капелько, Богдан Васютенко, Максим Рознятовський, Валерія 

Маркевич, Артем Громак, Анастасія Карепіна, Дар'я Андрієнко, Анастасія 

Назаренко) читали вірші автора, друзі і колеги (Микола Крючков, Ірина Колтакова, 

Микола Гурець, Наталія Громак, Анатолій Печений, Анатолій Бойко) 

висловлювали думки про поезію, гості (Ольга Горбачова, Ніна Шубнікова, Тетяна 

Карпенко, Петро Сидоренко, Галина Суровцева) ділилися враженнями .  

Наприкінці свята Анастасія Карепіна і учні 5-Б класу подарували всім 

присутнім запальну пісню, а ведучі Катерина Гергель і Данило Мягких побажали 

Петру Володимировичу «життю радіти і ділитись словом щирим, теплим, 

радісним, правдивим». 

Особлива подяка вчителю української мови та літератури Громак Наталії 

Вікторівні за організацію цього свята. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

26 січня на базі художньо-естетичного відділу 

міського центру позашкільної освіти пройшов 

міський етап Всеукраїнського фестивалю дитячої та 

юнацької творчості «Чисті роси». Відповідно до 

Положення конкурс організовано з метою 

патріотичного виховання дітей та учнівської молоді 

засобами українського мистецтва, популяризації 

творчої спадщини Тараса Шевченка, сатирика і 

гумориста Остапа Вишні . Учні нашої школи вибороли два перших місця: Вікторія 

Шаповалова в номінації «Посміхнімось щиро Вишні» та Дмитро Малорошвило в 

номінації «Живи, Кобзаре, в пам’яті людській!» Особлива подяка вчителям 

Матосовій А.М. та Противень С.О. 

 

 

 

На передодні тижня англійської мови учні школи активно залучились до 

оформлення тематичних газет, які охоплюють такі теми як: «Великобританія», 

«Мистецтво», «Свята та традиції англомовних країн». Протягом тижня вчителями 

англійської мови були проведені цікаві та змістовні відкриті уроки. Так, у 7 – Б 

класі (вчитель Кожедуб С.І.) провела урок з теми «Жанри фільмів. Історія 

кінематографу. Мої кіноуподобання». У 9 – Б класі був проведений урок на тему 

«Свята в Україні» (вчитель Максимович Н.Л.). Васянович Я.В. провела відкритий 

урок у 2 – А класі на тему «Мої іграшки». Кобзарьовою В.М. був підготовлений 

мультимедійний урок у 9 – Б класі «Проблеми довкілля». У 6 – А класі вчитель 

Овчаренко Н.М. «Екстримальні види спорту». Тиждень англійської мови був 

завершений цікавим заходом серед учнів 6 – Б, 7 –А, 7 – Б класів «Boxing day» 

(вчитель Кожедуб С.І.), на якому учні ознайомились з традицією святкування свята 

англійців та мали змогу поринути в його атмосферу, відбувся обмін подарунків з 

побажанням успіхів та вдачі.  

 

 

 

 

 


