
Обласний семінар -практикум  

Свято до Дня незалежності  Польщі  

ПЕРЕДЗВІН 

1 листопада на базі нашого закладу відділ освіти, 

молоді та спорту Славутської РДА організував обласний 

семінар-практикум  для вчителів математики, біології, 

екології та початкових класів.  У роботі семінару взяли 

участь    Попик О.Ф., проректор з науково-методичної 

роботи ХОІППО, Гринчук Л.В., старший викладач 

кафедри теорії і методик природничо-математичних 

дисциплін і технологій,  Мирна Л.А., викладач кафедри 

теорії і методик природничо-математичних дисциплін і 

технологій ХОІППО, Галас А.В., завідувач сектором початкової освіти, методист початкової 

освіти ХОІППО, Кулик О.О.,  методист початкової освіти НМЦ дошкільної, початкової, 

спеціальної та інклюзивної освіти ХОІППО, а 

також начальник відділу освіти, молоді та спорту 

Бойчак Д.В., завідувач методичним кабінетом Зубова 

Ж.О., методисти методкабінету   

На початку  семінару гостей привітали вихованці, після 

чого учасники мали змогу переглянули 

відеопрезентацію «Життя закладу». 

  Під час теоретичного модулю виступив Попик 

Олександр Федорович з питання «Формування 

готовності учителя до впровадження інновацій в 

умовах реформування освіти». 

  Після чого розпочався практичний модуль по секціях.  

Семінар-практикум дав змогу вчителям теоретично та 

практично познайомитися з  впровадженням інновацій в умовах реформування освіти, адже 

сучасний вчитель має бути лідером, який може вести за собою, який любить свій предмет і який 

його фахово викладає. 

Після проведення семінару директор Тетяна Миколаївна провела екскурсію закладом для 

представників ХОІППО.  

     20 листопада на базі нашого закладу відбулося свято до Дня 

незалежності Польщі, на яке завітали польська меншина 

краю та почесні  гості: очільники району та делегація  

з Красніцького повіту Люблінського воєводства Республіки 

Польща.  

Після зустрічі гостей директор 

Тетяна Миколаївна  провела 

екскурсію навчальним 

закладом, а далі розпочалося 

святкування 

зі  спільного виконання гімну обох держав.   Під час 

свята лунало  живе польське слово та вражали рухи танців.  



Все більшої популярності набуває конкурс з інформатики 

"Бобер".  Він проводиться в Україні щорічно  відповідно до 

повноважень, делегованих Міжнародним оргкомітетом 

BEBRAS та  з метою популяризації і поглиблення знань з 

інформатики серед учнів, поширення та впровадження 

національних освітніх технологій за кордоном, аналізу та 

запровадження сучасних прогресивних освітніх, зарубіжних 

технологій в Україні. 

Цього року 7 та 8 листопада 29  учнів  нашого закладу стали 

учасниками конкурсу, отримавши задоволення від 

розв’язування цікавих логічних завдань та задач.  
 

Під час конкурсу панувала доброзичлива  атмосфера. Результати стануть відомі 

пізніше. Сподіваємось, що учасники добре справились із завданнями.  Після конкурсу учні, 

спілкуючись між собою, обговорювали завдання та свої відповіді.  

Бажаємо усім учасникам перемоги і отримання сертифікатів з відмінним результатом. 

БОБЕР -2016 

Книга і  читання -  важливий чинник у вихованні духовних 

цінностей учнів".   

03 по 31 жовтня 2016 року у 

нашому закладі проходив 

 Всеукраїнський місячник 

шкільних бібліотек під 

гаслом:"Книга і читання - 

важливий чинник у вихованні 

духовних цінностей учнів". 
Цьогорічний  місячник шкільних бібліотек сприяє зростанню 

престижності читання як культурної цінності, використанню 

потужного виховного потенціалу української літератури, 

застосуванню сучасних підходів з прищеплення навичок читання та  залученню нових користувачів до 

бібліотек. 

У плані місячника відбулося багато цікавих заходів. Учні школи та вчителі мали можливість взяти участь 

у цих заходах. Всі щодня знайомилися з цікавою інформацією виховного змісту, що відповідало 

зазначеній темі дня.  

«Людина, для якої книжка вже у 

дитинстві стала такою 

необхідною, як скрипка для 

музиканта, як пензель для 

художника, ніколи не відчуває себе 

обділеною, збіднілою і 

спустошеною»  

Сторінка 2 ПЕРЕДЗВІН 

Кожна дитина почуває себе у безпеці тоді, коли знає, як правильно 

діяти у тій чи іншій екстремальній ситуації. Сьогодні, навчаючи 

дітей правилам дорожнього руху, ми закладаємо надійний 

фундамент знань на майбутнє. Адже з кожної маленької дитини 

колись виростають дорослі люди, а потім – батьки, які будуть 

передавати свої знання та вміння наступним поколінням. 

     З  14 по  18 листопада було проведено заходи, присвячені 

Тижню безпеки дорожнього руху.   В рамках Тижня відбулися 

різні тематичні заходи відповідно до розробленого плану: 

 тематичні бесіди з попередження дитячого травматизму на 

дорогах (1-11 класи); уроки дорожньої грамоти на тему: «Безпека 

на дорогах залежить від кожного» (1-2 класи);  виставка літератури «Безпека дорожнього руху – це 

життя!»;  виставка малюнків на тему: «Правила дорожнього руху очима дітей» ( 3 – 4 класи). Діти під час 

проведення заходів розгадували загадки, малювали дорожні знаки, розігрували різні ситуації.   Також 

загін ЮІР завітав до дитячого садочка «Сонечко». Учасники загону провели вікторину вихованцям, 

повторили правила переходу вилиці та деякі знаки, на завершення вихованці малювали світлофори. 



9 листопада, в День української писемності та мови, 

у нашому закладі  відбулося урочисте відкриття XVІІ 

Міжнародного конкурсу української мови імені Петра 

Яцика. 

     Даний конкурс організований для того, щоб 

сприяти утвердженню статусу української мови як 

державної, піднесення її престижу, виховання у 

молодого покоління українців поваги до мови свого 

народу, національно-патріотичного виховання 

учнівської молоді та підвищення рівня знань учнів з 

української мови. 

   Традиційно на відкритті згадували засновника конкурсу - Петра Дмитровича Яцика, 

мецената та філантропа, відомого своїм вагомим вкладом у розвиток українознавства на Заході 

Всеукраїнський радіодиктант національної єдності  

З метою підкреслення важливої ролі української мови в 

консолідації українського суспільства щороку 9  

листопада  відзначають День української писемності та 

мови, вшановують пам'ять Преподобного Нестора-

Літописця — послідовника 

творців слов'янської 

писемності Кирила і 

Мефодія. В цей день 

 педагогічний та 

учнівський колектив 

нашого закладу 

долучилися до написання 

Всеукраїнського радіодиктанту національної єдності. 

Всеукраїнський радіодиктант національної єдності – це не 

перевірка знань рідної мови, не хизування здобутою високою 

оцінкою чи отриманим подарунком. Це незабутнє відчуття єдності 

всієї громади, розуміння, що в ці хвилини сотні тисяч твоїх 

співгромадян літера за літерою виводять речення радіодиктанту, і 

ти живеш, і мислиш, і дихаєш в унісон з усією нацією! 

Відкрит тя XV І І  Міжнародного конкурсу 

української мови імені Петра Яцика  

Мова – це наша 

національна ознака, в 

мові - наша культура, 

сутність нашої 

свідомості.  

Сторінка 3 

Підведено підсумки конкурсу дитячого малюнка «Моя щаслива 

родина», організованого благодійним фондом родини Кольгофер. 

На конкурс була представлена робота нашого вихованця Грішина 

Євгена,  учня  4 класу,  «Міцна сім’я -  запорука щастя». За участь 

у конкурсі учень  отримав подяку та збірку дитячих віршів «Моє 

майбутнє - Україна».   



Толерантність – це повага, сприйняття та 

розуміння багатого різноманіття культур нашого 

світу, форм самовираження та самовиявлення 

людської особистості. Навчання толерантності 

починається з дитячого віку, коли варто вчити 

дітей не просто бути «такими як всі», 

а поважаючи інших, висловлювати свою точку 

зору та відстоювати власну позицію.      

16 листопада у нашому закладі 

відбулися заходи з нагоди Міжнародного дня 

толерантності. Це день, коли всі люди 

намагаються бути уважними і терпимими один до одного; день, коли є чудова можливість 

бути самим собою і бачити розуміння з боку оточуючих.      

    План проведення тематичного дня був насичений та різноманітний. Школа була 

тематично оформлена: розклеєно вислови мудреців та видатних діячів про терпіння і 

терпимість до інших, надано інформацію про історію появи слова «толерантність» проведено 

класні години, круглі столи та бесіди на тему : «Будьмо толерантними», «Як 

стати   толерантним», «Толерантність як засіб покращення стосунків між людьми», «Зроби 

крок назустріч». Під час тренінгових занять школярі виконували такі вправи: «Асоціативний 

ряд», «Квітка  толерантності», «Усі ми різні», «Долонька толерантності». Ми живемо серед 

людей і повинні доброзичливіше ставитися один до одного, уміти зрозуміти людину і 

вибачити її, бути дружелюбними.  

Толерантність в нашому житі   

Усі професії  корисні і  потрібні   

Вибір професії — невід’ємний етап у житті кожного, 

хто здатний працювати. Рано чи пізно ми всі виходимо 

на роздоріжжя, щоб серед тисячі шляхів обрати свій, 

єдиний. І справді, дуже нелегко розібратися у такому 

великому розмаїтті професій. Традиційно в листопаді 

 місяці щороку з метою підготовки та допомоги 

школярам у виборі майбутньої професії в нашому 

закладі проходить тиждень професійної орієнтації 

учнів.  В рамках тижня профорієнтації було проведено ряд заходів для школярів: у бібліотеці 

оформлено інформаційний  стенд «Барометр професій», проведено вікторину «Назву професій 

відгадай та собі майбутнє вибирай!», переглянуто презентації та мультфільми «Усі професії 

корисні і потрібні», проведено  анкетування  з питань професійного самовизначення   учнів 

9,11 класів,  конкурс малюнків «Професія моєї мрії», проведено виховні години у  5-9 класах 

на теми: “Людина -для професії чи професія- для людини”, «Майбутнє за нами».  Відбувся 

також конкурс загадок  «Калейдоскоп професій», у якому 

взяли участь учні 3 класу. Конкурс виявився дуже цікавим 

для дітей, адже всі вони з бажанням здобути перемогу 

активно відгадували загадки про професії.    Протягом 

тижня учні дізналися чимало нового про широкий світ 

професій. І ким би вони не мріяли стати, яку б професію 

собі не обрали, кожен повинен добре знати свою справу, 

робити її чесно та вміло.    Тож хай майбутні професії 

наших школярів принесуть їм радість, моральне й духовне 

задоволення, адже вдало обрана професія – ключ до успіху. 

http://krupets-nvk.at.ua/news/tolerantnist_v_nashomu_zhiti/2016-11-16-525


Революція Гідності не лишила байдужим жодного 

свідомого українця. Когось змусила за півроку 

постаршати, комусь за одну ніч побілила скроні, інші ж 

пригадали юні літа і Помаранчеву Революцію. На 

невеличкій площі у серці Києва сконцентрувалася душа 

великого українського народу, нескореного і 

непереможного. Цими днями уся країна згадує про ті 

натхненні і трагічні дні, волонтерів, Небесну Сотню, 

«легітимну» владу і, звісно, про справжніх живих героїв, 

що, долаючи біль і страх, боролися, загоювали рани і 

знову поверталися до палаючих барикад.     

Так, 21 листопада в закладі відбувся виховний захід «Від Революції Гідності до гідного 

життя». Під час заходу згадали Запорізьку Січ, січових стрільців, бій під Крутами,  які 

належать до  найтрагічніших сторінок нашої історії. 

Здавалось би, доля нарешті подарувала нам унікальну 

можливість стати незалежною Європейською державою, 

але історія повернула ще одні Крути. За три місяці 

Україна прожила цілу історичну епоху. На очах у всього 

світу влада розстрілювала свій народ. Майдан оточили з 

усіх боків, взяли у щільне кільце. Та люди не 

здавалися. Вражали слова патріотичних  пісень у 

виконанні Нікітчук Катерини та Нікітчук Анастасії, 

пронизували до глибини душі рядки віршів. Хвилиною 

мовчання вшанували  Героїв Майдану і воїнів-

захисників, які загинули за світле майбутнє України.  

Від Революції  Гідності  до гідного 

Знай свої  

 З юних літ людина часто потрапляє в ситуації, коли 

необхідно знати свої права та обов’язки. Буває так, що 

ти не знаєш, як захистити свої права, що для цього слід 

зробити, до кого звернутися за допомогою. 

 18 листопада до  Всесвітнього  дня  дитини 

у нашому закладі  пройшла  правова година «Знай свої 

права, дитино». 

Старшокласники підготували виступ-презентацію, під 

час якої  познайомили  учнів  з Конвенцією про права 

дитини, з її основними статтями, з правами дітей в 

Україні. Діти активно спілкувались, обговорювали свої 

права, розбирали різні життєві ситуації. Діти  дізналися, 

що  найціннішим скарбом нашої планети  є вони самі. 

Допомогла їм у цьому скринька з люстерком. Яким 

неприхованим було їх здивування, коли кожен там побачив 

себе. До правової години була оформлена виставка – 

консультація, а щоб  краще засвоїти свої права, кожна 

дитина отримала пам’ятку. Також було організовано 

конкурс малюнків "Моя сім'я". Крім того було проведено 

круглий стіл «Я маю право...» для учнів 6 класу.  

http://dbgaydar.blogspot.com/
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