
ПЕРЕДЗВІН 

Жовтень... Що спливає на думку, коли ми чуємо це слово? 

Звичайно ж, прекрасна золота осінь! Незбагненна краса 

природи, тепло „бабиного літа”, лагідні сонячні промінці, які 

ніжно торкаються щоки, ніби прощаючись з вами на довгий 

період холодних зимових днів. 

        А ще? Ще ми згадуємо, що саме в жовтні треба 

привітати педагогів з Днем учителя,  з нетерпінням чекаємо 

на сучасне свято Хеллоуїн. А ще, жовтень – це, звичайно, походи до лісу! І безліч 

спортивних змагань і багато чого незабутнього і надзвичайно цікавого. 

    Все це і ще багато іншого ми намагалися висвітлити у випуску шкільного вісника, 

який ви зараз тримаєте у руках.  

З 1 по 31 жовтня 2016 року  у нашому закладі проходив місячник шкільних бібліотек в 

рамках  Всеукраїнського,  під гаслом «Книга і читання – важливий чинник у вихованні 

духовних цінностей учнів». 

З метою сприяти 

зростанню 

престижності 

читання як 

культурної цінності 

було проведено 

низку різноманітних 

заходів.  

  

 

            Бібліоквест                                      Знайомство першокласників з бібліотекою 

  

                                                        Фотоконкурс “Дитина і книга” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Акція “Подаруй бібліотеці книгу” 

Місячник шкільних бібліотек   2016-2017  



Один з найбільш шанованих професійних свят усіх 

працівників освітньої сфери, звичайно ж, завжди був і 

залишається улюблений нами - День вчителя. Багато хто 

називає професію вчителя 

особливим покликанням, і з цим 

не можна не погодитись. 

30 вересня День вчителя у 

нашому закладі  розпочався з 

маленької несподіванки для 

вчителів, які, як зазвичай, вранці поспішали до рідної школи. Під 

гучне звучання музики у холі  їх зустрічали учні з привітаннями та 

незвичайними букетами. Щасливі усмішки вчителів надали 

позитивного настрою на весь день.  

29 вересня в  приміщенні актової зали відбувся святковий концерт 

до Дня вчителя, під час якого учні школи привітали вчителів зі 

святом. 

Захід проходив у формі уроку 

під назвою «Учитель спокою не 

зна, учитель завжди у тривозі». 

Розпочали вітання наймолодші 

учні, декламуючи вірші про вчителів. Під час свята лунали 

пісні, вражали рухи танців. Найбільшою несподіванкою було 

відеопривітання від випускників. 

Жоден з вчителів не залишився байдужим!  

Бажаємо всім робітникам освіти міцного здоров’я, творчого 

натхнення та вдячних учнів!!! 

Учитель спокою не зна,  

учитель завжди у тривозі  

Ранкова зустріч 
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У рамках акції “Діти воїнам АТО” 

продовжується збір пластикових кришок на 

протези для воїнів АТО… Пластикові кришки є 

вторинною сировиною для виготовлення 

протезів для бійців АТО. До акції запрошуються 

учні 1-11 класів.  

Добро починається з тебе  



Козацьке свято  

19 жовтня  з учнями 5-7 класів було проведено 

козацьке свято до дня   Покрови. Метою даного 

заходу було поглибити знання  дітей про козацтво, 

пробуджувати пізнавальні інтереси до історії 

української культури, сприяти примноженню 

родинних і національних традицій. 

Під час заходу команди хлопців позмагалися у 

швидкості, справності та різних вміннях. 

  Для дівчат-вболівальників  був проведений конкурс “Коса - дівоча краса” 
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Осінь – час ярмаркувати!  Вже третій рік поспіль напередодні 

свята Покрови у закладі проходить «Козацький  ярмарок», під 

час якого вшановуємо славні традиції нашого народу, серед 

яких почесне місце займають традиції національної кухні. Адже 

для справжнього козака смачна козацька страва була не на 

останньому місці. 

Учні спільно з батьками 

приготували справжні козацькі страви: куліш, уху, 

вареники, картоплю, картопляники, млинці, деруни, 

пампушки, а також різноманітну випічку, напої, канапки 

на будь-який смак та безліч інших смаколиків,. … Всього 

й не перелічити. 

Усі посмакували різноманітними стравами та отримати 

масу задоволення. 

12 жовтня відбулися "Козацькі забави"  між учнями 

6-8 класів, присвячені Дню захисника України. 

Програма змагань складалася з 15-ти конкурсів. 

Перемогу виборола команда "Спарта" (7 клас), ІІ 

місце - "Козачата" (6 клас), ІІІ - "Козаки" (8 клас).   

Козацький ярмарок 

Козацькі забави 



     Серед найголовніших порушень прав людини в 

сучасному світі актуальним є злочин, який має багато 

назв – «біле рабство», «торгівля людьми», «контрабанда 

людьми». За оцінками експертів щорічно 1-2 млн. 

людей стають «живим товаром». Наприкінці ХХ 

сторіччя з його проявами зіткнулась і Україна. 

     Торгівля дітьми – це усі дії, пов’язані  з 

перевезенням або вербуванням особи у межах або за 

межі країни з метою продажу, працевлаштування чи 

надання послуг шляхом застосування насильства, 

приниження гідності, зловживання владою, боргової 

залежності. 

      18 жовтня у рамках інформаційної кампанії до Європейського дня протидії торгівлі людьми 

у нашому закладі відбулися різноманітні заходи: оформлено в бібліотеці тематичну  виставку 

 літератури з даної тематики, проведено виховні  години: «Життя-найцінніший скарб», «Як не 

стати жертвою торгівців людьми», «Незнайомі 

люди. Правила поведінки», проведено 

 анкетування, перегляд та  обговорення фільму 

«Станція призначення- життя».                              

      Результатом проведених заходів  стало 

підвищення рівня поінформованості учнів щодо 

шляхів уникнення ризиків потрапляння в 

ситуації торгівлі людьми та можливостей 

отримання допомоги з метою формування у 

школярів навичок безпечної поведінки . 

Хеллоуїн 

Хеллоуїн - сучасне свято, близьке до традицій древніх кельтів Ірландії і 

Шотландії, історія якого почалася на території сучасних 

Великобританії та Північної Ірландії. З кінця XX століття, в ході 

процесу глобалізації, мода на атрибутику Хелловіна виникла також у 

більшості неангломовних країн Європи та СНД.  Традиції святкування 

Хелловіну в різних країнах сильно відрізняються один від одного, але 

один атрибут залишається незмінним скрізь – це великий помаранчевий 

гарбуз, з якої роблять світильник 

Джека. Існує стародавня легенда про 

людину на ім'я Джек, який обдурив 

диявола і за це був приречений на 

віки вічні носити на плечах замість голови гарбуз, який 

висвітлював шлях злим духам. У цю ніч прийнято одягатися 

в страшні костюми і влаштовувати маскаради, пустувати і 

всіляко біснуватися. 28 жовтня напередодні осінніх канікул у 

закладі відбулася дискотека “Хеллоуїн по-українськи”. 

Погодьтеся, не часто у нас буває випадок відчути себе 

справжньою відьмою або демоном – порозважатися досхочу!  

18 жовтня  - Європейський день боротьби з торгівлею людьми. 
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Девиз организации 

Мы в Вебе! 
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Визначено терміни проведення ЗНО-2017 

 Реєстрація осіб для участі в зовнішньому незалежному 

оцінюванні триватиме з 6 лютого до 17 березня 2017 року. 

Вносити зміни до реєстраційних даних учасники зовнішнього 

незалежного оцінювання зможуть до 31 березня 2017 року. 

Запрошення-перепустки для участі в зовнішньому 

незалежному оцінюванні, у яких зазначатиметься час і місце 

проведення тестувань,  будуть розміщені на інформаційних сторінках учасників до 28 квітня 

2017 року. 

Основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання триватиме з 23 травня до 16 червня. 

Тестування з української мови і літератури відбудеться 23 травня, іспанської, німецької, 

французької мов – 25 травня, англійської мови – 29 травня, математики – 31 травня, 

історії України – 2 червня, російської мови – 6 червня, біології – 8 червня, географії – 12 

червня, фізики – 14 червня, хімії – 16 червня. 

ДПА для школярів, що завершують початкову освіту, залишиться незмінним. Діти 

писатимуть контрольні роботи з української мови та математики, складатимуть літературне 

читання. За рішенням педради і за побажання батьків можна ввести складання мови 

нацменшини для шкіл з вивчанням такої мови. Щодо ДПА цього ступеня наголошується, що 

вона має трактуватися як перевірка рівня викладання, оцінки навчальних досягнень. Для 

дітей це будуть звичні контрольні роботи. Проводитимуть атестацію з 15 травня.  

ДПА для 9-класників теж залишиться без змін. Обов’язковими для складання є українська 

мова та математика, ще 1 предмет обирає педрада: українська література, іноземна мова, 

зарубіжна література, правознавство, історія України, всесвітня історія, географія, біологія, 

хімія, фізика, інформатика, мова нацменшини, інтегрований курс літератури. 

Проводитимуть атестацію з 1 червня. 

Календар ЗНО 

НОВИНИ ЗВІДУСІЛЬ  

Предмет Дата складання 

ЗНО 

Розміщення на 

сайті УЦОЯО 

правильних  

відповідей до 

завдань ЗНО 

Визначення  

результатів 

і порогового 

балу 

Розміщення на 

інформаційних 

сторінках  

учасників їхніх 

результатів 

ЗНО 

українська мова 

та література 

23.05.2017 24.05.2017 до 14.06.2017 до 15.06.2017 

англійська мова 29.05.2017 30.05.2017 до 14.06.2017 до 15.06.2017 

математика 31.05.2017 01.06.2017 до 14.06.2017 до 15.06.2017 

історія України 02.06.2017 06.06.2017 до 16.06.2017 до 19.06.2017 

біологія 08.06.2017 09.06.2017 до 16.06.2017 до 19.06.2017 

географія 12.06.2017 13.06.2017 до 22.06.2017 до 23.06.2017 

фізика 14.06.2017 15.06.2017 до 22.06.2017 до 23.06.2017 

хімія 16.06.2017 19.06.2017 до 22.06.2017 до 23.06.2017 


