
Це цвіт талантів учнів наших... 

СІЧЕНЬ, 2019 р., № 77 (1) 

НА ШЛЯХУ  
ДО СВОБОДИ ТА НЕЗАЛЕЖНОСТІ 

    День Соборності України - свято, що відзначається щороку в день 
проголошення возз'єднання Української Народної Республіки й Захід-
но-Української Народної Республіки.  
    22 січня 1918 року в приміщенні Київського Будинку вчителя було 
підписано Четвертий універсал, яким Українську Народну Республіку 
проголошено суверенною й незалежною державою. А 1919 року в цей 
же день на Софіївській Площі в Києві було проголошено Акт Соборно-
сті українських земель. 
    Офіційно в Україні День Соборності 
відзначається з 1999 року.  
    У рамках відзначення Дня Соборно-

сті в школі відбулися святкові заходи: виховні години, усні журнали 
«Україна – єдина соборна держава», «Славетні імена України», «Великі 
творці Соборності»,  “Соборна Україна: від ідеї до життя‖,  конкурси   

малюнків «Соборна Україна – це зна-
чить, що наша Держава – єдина!»,«Історія України й державотворення», 
творчий  конкурс  «Соборність в душах,  єдність  у серцях, а сила в 
знаннях!». Учні приєдналися до акції ―Україна—це ми!‖ та в підтримку 
полонених морякіа в День Соборності України.  
   Акція 1919 року залишила глибокий слід в історичній пам'яті українців. 
Сьогодні, після двох десятків років незалежності, проблема соборності 
України є не менш актуальною. Єдність і свобода робить нас гідними 
нащадками наших батьків, тож будемо зберігати цей безцінний скарб. 

 
 

О.П.Лагута,  
учитель української мови та літератури 
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ШКІЛЬНИЙ   КАЛЕЙДОСКОП 

НАШІ ДОСЯГНЕННЯ 
      Упродовж листопада-грудня  місяців 2018 року   тривав          
ІІ ( міський) етап учнівських предметних олімпіад   з базових   
дисциплін, у якому взяли участь 124 учнів закладу. 
Призерами міських предметних олімпіад стали 26 учнів. 
Українська мова та література: 
- ТРОША АНГЕЛІНА (7-В кл.) – ІІ місце, уч.НАДТОЧІЙ С.М. 
- ГУРЕЦЬ ПОЛІНА (7-В кл.) - ІІІ місце, уч.НАДТОЧІЙ С.М. 
- БУРИК ВІКТОРІЯ (8-Б кл.) – ІІ місце, уч.НАДТОЧІЙ С.М. 
- СКОЧЕНКО ДАРІЯ (8-В кл.) – ІІІ місце, уч.БОРОДЕНКО Н.М. 
- СИМОНЕНКО ЮЛІЯ (9-В кл.) – ІІІ місце, уч.НАДТОЧІЙ С.М. 
- ЛЄВША МАРИНА (10 кл.) – ІІ місце, уч.ХОМЕНКО О.В. 
- КЕБЕЦЬ ДАР’Я (10 кл.) – ІІІ місце, уч.ХОМЕНКО О.В. 
Фізика: 
- КОРЧОВ НІКІТА (7-В кл.) – ІІІ місце, уч.ХОРУЖЕНКО І.Ф. 
- БУРИК ВІКТОРІЯ (8-Б кл.) – ІІ місце, уч. ХОРУЖЕНКО І.Ф. 
- ВОЛОДЬКО АННА (11 кл.) - ІІ місце, уч. ХОРУЖЕНКО І.Ф. 
- РЕВА ОЛЬГА (11 кл.) – ІІІ місце, уч. ХОРУЖЕНКО І.Ф. 
Інформаційні технології: 
- ЄМЕЛЬЯНЕНКО МАКСИМ (8-Б кл.) – І місце, уч. ЗІНЧУК О.В. 
- ПАНТЕЛЕЙЧУК ІЛЛЯ (9-В кл.) - ІІІ місце, уч. ЗІНЧУК О.В. 
- ЧЕМОДУРОВА АНАСТАСІЯ (11 кл.) – І місце, уч. БОЙКО О.А. 
Англійська мова: 
- БУБНОВА АЛІНА (8-В кл.) – ІІ місце, уч. СОЛОНУХА І.П. 
- СИМОНЕНКО ЮЛІЯ (9-В кл.) – ІІІ місце, уч. КАРДАШОВА Н.В. 
Біологія 
- БУРИК ВІКТОРІЮ (8-Б кл.) – ІІІ місце, уч. ГОВОРУХА Т.М. 
Історія 
- КЕБЕЦЬ ДАР’Я (10 кл.) – ІІ місце, уч. АХМЕДЗЯНОВА Т.Я. 
- ЛЄВША МАРИНА (10 кл.) – ІІІ місце, уч. АХМЕДЗЯНОВА Т.Я. 
- АЩАУЛОВА ТЕТЯНА (11 кл.) – І місце, уч. АХМЕДЗЯНОВА Т.Я. 
- РИБАЛКА ВІКТОРІЯ (11 кл.) -ІІІ місце, уч.АХМЕДЗЯНОВА Т.Я. 
Географія: 
- ЛЄВША МАРИНА (10 кл.) – І місце, уч. САМОЩЕНКО Л.О. 
- МИХАЙЛЕНКО ЮЛІЯ (9-Вкл.)–ІІ місце,уч.САМОЩЕНКО Л.О. 
- БУТЕВИЧ НАСТЯ (9-Б кл.) - ІІІ місце, уч. САМОЩЕНКО Л.О. 
- ХОЛЯВКО ВІКТОР (8-Б кл.) – ІІІ місце, уч. САМОЩЕНКО Л.О. 
Трудове навчання: 
- СТАРЧЕНКО АЛІНА (7 кл.) – ІІІ місце, уч. ГРУДІНА Н.М. 
- СМИРНОВА АНАСТАСІЯ (11 кл.)–ІІ місце,уч. КЕБЕЦЬ С.М. 
- БОБРОВ МИКОЛА (9-Б кл.) - ІІ місце, уч. БІЛЕВЩУК Ю.А. 
Правознавство: 
- МАНЖОС ТАЇСІЯ (10 кл.) – І місце, уч. АХМЕДЗЯНОВА Т.Я. 
- СИМОНЕНКО ЮЛІЯ (9-В кл.)–ІІ місце, уч. НЕКРАСОВА Л.М. 
Інформатика: 
- ЄМЕЛЬЯНЕНКО МАКСИМА(8-Б кл.) – І місце, уч. ЗІНЧУК О.В. 
- БУТЕВИЧ АНАСТАСІЯ (9-Б кл.) – ІІІ місце, уч. БОЙКО О.А. 
Математика: 
- ЛЄВША МАРИНА (10 кл.) – ІІ місце, уч. НЕДАШКІВСЬКА Т.В. 
- ТРОША АНГЕЛІНА (7-В кл.)–ІІ місце,уч. НЕДАШКІВСЬКА Т.В. 
- МЕЛЄШКО ІЛЛЯ (9-В кл.) –ІІІ місце, уч. РАМУСЬ Т.В. 
- ГОРБАЧОВ ЯРОСЛАВА(8-Б кл.) – ІІ місце, уч. ЮРІНА Г.М. 
- КОВАЛЬЧУК ДМИТРО (6-Г кл.) – ІІІ місце, уч. САМОЩЕНКО Л.А. 
Астрономія: 
- РЕВА ОЛЬГА(11 клас) – ІІ місце, уч. ХОРУЖЕНКО І.Ф. 
Хімія: 
- БУРИК ВІКТОРІЯ (8-Б кл.) – І місце, ЗАБАРА О.В. 
- ГУРЕЦЬ ПОЛІНА (7-В кл.) – ІІ місце, уч. ЗАБАРА О.В. 
- ТРОШУА АНГЕЛІНА (7-В кл.) – ІІІ місце,уч. ЗАБАРА О.В. 
- БУТЕВИЧ АНАСТАСІЯ (9-Б кл.) – ІІ місце, уч. ЗАБАРА О.В. 
Екологія 
- ЛЄВША МАРИНА (10 клас) – І місце, уч. ГУЛАКОВА І.М. 

     Слід відзначити результативність підготовки учнів до 
предметних олімпіад: 
- учителя історії та правознавства Ахмедзянової Т.Я., яка 
підготувала 5 призерів; 
- учителя фізики та астрономії Хоруженко І.Ф., яка підготу-
вала 5 призерів; 
-учителя географії Самощенко Л.О., яка підготувала 4 при-
зера; 
- учителя української мови та літератури Надточій С.М., яка 
підготувала 4 призера; 
- учителя хімії Забари О.В., яка підготувала 4 призера; 
- учителя інформатики Зінчука О.В., який підготував 3-х 
призерів. 

      Якісні знання підтвердили та   результативність 
виступу забезпечили в міському етапі учні: 
- Лєвша Марина (10 клас), яка виборола 5 призових 
місць; 
- Бурик Вікторія (8-Б клас), яка посіла 4 призових місця; 
- Симоненко Юлія (9-В клас), Троша Ангеліна (7-В клас), 
Бутевич Анастасія (9-Б клас), які вибороли по 3 призових 
місця. 
       Вдалий виступ у міськомі   етапі учнівських олімпіад 
продемонстрували учні: Ємельяненко Максим (8-Б клас), 
Гурець Поліна (7-В клас), Рева Ольга (11 клас), Кебець 
Дар’я (10 клас), які вибороли по 2 призових місця. 
       Відповідно до протоколів проведення ІІ етапу Всеукра-
їнських учнівських предметних олімпіад з базових дисци-
плін учні школи вибороли 43 місця.  
      З них: І місць – 7, ІІ місць – 17, ІІІ місць – 19.  
Якісний показник шкільної команди склав 34,7%, це найкра-
щий показник серед закладів міста. 
      Упродовж листопада місяця учні   закладу вибороли 
призові місця у ІІ етапі: 
- ІХ Міжнародному мовно-літературному конкурсі учнівської 
та студентської молоді імені Тараса Шевченка: 
МОВЧАН ДАРИНА (9-В кл.) – І місце, уч. БАЛЮК В.Є., 
МІХНО МАРІЯ (7-В кл.) – ІІ місце, уч. НАДТОЧІЙ С.М.; 
- ХІХ Міжнародному конкурсі з української мови імені Петра 
Яцика: 
ТРОША АНГЕЛІНА (7-В кл.) – І місце, уч. НАДТОЧІЙ С.М., 
ГУРЕЦЬ ПОЛІНА (7-В кл.) – ІІІ місце, уч. НАДТОЧІЙ С.М., 
ПРОХОДА КАТЯ(6-Б кл.) –ІІІ місце, уч.КОЛТАЧИХІНА О.В. 

 
Л.М.Шершень, заступник директора з НВР 
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АДАПТАЦІЯ УЧНІВ 5-Х КЛАСІВ  
    15 січня відбувся 
психолого-педагогічнй 
консиліум « Адаптація 
учнів 5-х класів до 
навчання в середній 
школі» 
     Подоланню труд-
нощів періоду адапта-
ції учнів 5-х класів до 
навчання в основній 

школі сприяє цілеспрямована координація дій учас-
ників навчально-виховного процесу. Психолого-
педагогічний консиліум - ефективна організаційна 
форма методичної роботи, що допомагає педагогам 
враховувати рівень пізнавальної діяльності, з яким 
діти  прийшли до 5-го класу.  Мета: обговорення    
основних проблем, що виникли в процесі адаптації 
учнів 5-их класів; визначення напрямків спільних дій 
адміністрації школи, учителів та психологічної служ-
би, з метою успішного проходження процесу адапта-
ції п’ятикласників до нових умов навчання. 
    Завдання: 
1. Виявлення характеру і причин виникнення труд-
нощів в процесі адаптації учнів 5-го класу. 
2. Розробка конструктивних методів та прийомів для 
вирішення проблем адаптації. 
3. Висвітлення проблем самооцінки, мотивації, осо-
бистісних пізнавальних та інших інтересів, емоційного 
настрою учнів 5-го класу. 
4. Формування спільної роботи педагогічного колек-
тиву в період адаптації 5-го класу. 

Л.М.Шершень, 
заступник директора з НВР 

ЗУСТРІЧ ЗІ СТАРШИМ ІНСПЕКТО-
РОМ З ЮВЕНАЛЬНОЇ ПРЕВЕНЦІЇ 

   Кожна людина здатна 
зробити свій вибір у 
житті: йти чесним шля-
хом, заробляючи необ-
хідні гроші, відмовляючи 
собі в багатьох задово-
леннях і бажаннях, або 
вступити на шлях злочи-

ну у пошуках легкої наживи.  
   На жаль, не кожен підліток, усвідомлює про 
скоєння ним протиправних діяння, що ведуть до 
тяжких наслідків. Саме тому школою регулярно 
проводяться спільні заходи з Глухівським 
відділом поліції, для своєчасного інформування 
та профілактики негативних явищ серед непов-
нолітніх. 
   Так, 23 січня 2019 року для учнів 6-Г класу була 
проведена зустріч із старшим інспектором з юве-
нальної превенції Глухівського ВП ГУНП в Сумсь-
кій області, капітаном поліції Пітутіним В.В. та 
представниками поліції ГРПП (групи швидкого 
реагування ). Учні отримали корисну інформацію 
про адміністративну та кримінальну відповідаль-
ність. Віктор Володимирович відповів на усі по-
ставлені учнями питання та надав рекомендації, 
щодо дотримання   законодавства   та норм  і 
правил поведінки у суспільних місцях, на вулиці, 
удома з друзями та у школі. Представники ГРПП 
нагадали учням про правила дорожнього руху та 
безпечну поведінку на зупинках у транспорті та 
на переходах. 

Т.М.Говоруха, 
заступник директора з ВР 

ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ З ПРЕДМЕТУ 
«ЗАХИСТ ВІТЧИЗНИ» 

   З метою виконання про-
грами з предмету «Захист 
Вітчизни» юнаки 11 класу 
під керівництвом учителя 
Горобця Тараса Михайлови-
ча 29 січня 2019 року прохо-
дили практичні заняття зі 

стрільби на базі центру військово-патріотичного вихо-
вання при Глухівському ВПУ-15.  

―ЧАРІВНІ БАРВИ ЗИМИ” 
У 1-А класі пройшов захід, що був при-
свячений Дню Снігу. Учні 7-Б класу гра-
ли в улюблені та зимові ігри дітей. У 
першокласників було завдання: нама-
лювати картину на зимову тематику. 
Діти були вихованими і старанними, за 
що й отримали подарунки. 

РІЧНИЦЯ БОЮ ПІД 
КРУТАМИ 

  29 січня 2019 року 
працівники Глухівської 
районної бібліотеки 
для дітей завітали до 
загальноосвітньої шко-
ли №6. Зустріч Наталії 
Володимирівни Балюк 
з учнями восьмого та 
дев’ятого кадетських 

класів була присвячена 101-й річниці бою під 
Крутами. Прозвучали цікаві історичні факти, пісні 
січових стрільців, поетичні рядки. Учні перегляну-
ли відеофільм і ознайомилися з літературними 
творами про подвиг гімназистів-старшокласників 
та студентів університету, які не вагаючись стали 
на захист України.  

 
Класні керівники  8-А та 9-А класів 
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ПРОФІЛАКТИКА НАРКОМАНІЇ 

                     
     Куріння, алкоголізм, наркоманія в сучасному світі занадто 
помолодшали. Немає ніякої гарантії, що ще вчора скромна і 
ввічлива дитина з благополучної родини не перетвориться на 
наркомана або алкоголіка. Але потрібно намагатися уникнути 
цієї проблеми. 
     Що ж слід робити, щоб підліток не скотився на дно, перетво-
рившись на непотрібного суспільству наркомана, і не проміняв 
життєві радості на ілюзію наркотичного «чарівництва»? 
    Перш за все, профілактика наркоманії у підлітків, як і інших 
шкідливих звичок, зводиться до особистому прикладу його бать-
ків. Те, що з ранніх років бачить дитина,  він вважає нормою 
життя. Як батьки  ставляться до куріння, алкоголю, які люди 
приходять у гості, як відбувається спілкування і відзначення 

свят - все це відкладається у свідомості дитини і формує в неї певну модель поведінки. 
   Наркотики і спиртне багатьма підлітками розглядаються як спосіб розслаблення і відходу від напруженої 
дійсності. Але завдання батьків - протиставити такому згубному розслабленню інші способи вирішення 
проблем, і пояснити підліткові, що відхід в ілюзорний світ - це тимчасова насолода, і вона не варта занапа-
щеного молодого життя. 
    Велике значення у профілактиці підліткової наркоманії має вплив педагогів та засобів масової інфор-
мації. Але прості лекції навряд чи вразять сучасну молодь. Набагато дієвіше буде показ документального 
фільму, наочно демонструє всі жахи життя наркоманів в ракурсі масштабної трагедії всієї країни. Молоді 
люди повинні зрозуміти, що наркоманія серед підлітків - це шлях до вимирання людства, нації. І таку про-
блему краще не допускати, ніж потім намагатися її позбутися. 
   Якщо ви хочете вберегти  свою дитину   від наркотиків,   будуйте свої відносини на довірі та щирості. 
Розмовляйте з підлітком на серйозні теми про здоров'я і життя без шкідливих пристрастей. Пояснюйте, що 
наркотики - всього лише мішура, під якою виявляється порожнеча.Профілактика наркоманії стала 
невід'ємною частиною виховної роботи Глухівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. №6. Для цього в школі 
проводяться лекції   та заняття з профілактики наркоманії, демонструються документальні та художні 
фільми. Також є невід’ємною співпраця з службами та іншими установами міста. 
   Так 24 січня 2019 р. відбулась зустріч 8-х класів із фахівцем із соціальної роботи відділення соціальної 
роботи для сім’ї, дітей та молоді територіального центру соціального обслуговування населення Глухівсь-
кої міської ради Сумської області Мухою Оленою Олександрівною. Учні переглянули відео та отримали 
відповіді на питання, що їх цікавили. 

Т.В.Козловська, 
соціальний педагог  


