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Ми на вершині всіх подій   

 

10 листопада 2015 року в 

Бучанській загальноосвітній школі  

І-ІІІ ступенів №4 відбувся міський 

семінар-практикум заступників ди-

ректора з навчально-виховної робо-

ти. Тема семінару «Використання 

інноваційних форм роботи у навча-

льно-виховному процесі як запору-

ка позитивного ставлення учнів до 

школи» завжди є актуальною, особ-

ливо коли у школі здійснюється 

інноваційна та дослідно-

експериментальна  діяльність за 

багатьма різними напрямами.         

Яблонська Лариса Броні-

славівна, заступник директора з 

навчально-виховної роботи, описа-

ла в своєму виступі всі напрями 

інноваційної діяльності в нашій 

школі. Кожем’яко С.А. та Яблонсь-

ка Л.Б. поділилися з присутніми 

своїми ідеями щодо проведення 

моніторингу серед педагогічних 

працівників. 

 .   Під час тренінгу ―Розвиток педагогічного артис-

тизму‖ панувала атмосфера дружності, активності та опти-

мізму. На пам’ять кожний з присутніх отримав посібник 

«Тренінг як інноваційна форма методичної підтримки вчи-

теля в дослідницькій  діяльності та розвитку педагогічного 

артистизму» , який допоможе створити свій власний тренінг 

та провести його з колегами або учнями. Практична частина 

семінару також була різнобарвна, насичена, ілюструвала 

тему семінару. Учасникам сподобався і фрагмент уроку гео-

метрії у 8-А класі, що навчається за педагогічною технологі-

єю «Росток» (учитель Зарицька Світлана Анатоліївна) і урок 

читання в 3-Г класі (науково-педагогічний проект «Інтелект 

України», учитель Стужук Ірина Анатоліївна). Уроки дуже 

сподобалися учасникам семінару, кожен отримав і задово-

лення, і ідеї для власного досвіду. 

Яскравим підсумком семінару став позакласний 

захід «З Україною в серці», підготований та проведений 

учнями 4-Г класу разом з класним керівником Калініченко 

Наталією Вікторівною, учителем музичного мистецтва Щас-

тною Тетяною Володимирівною та за активної підтримки 

усіх батьків класу. Приємно, що на святі більшість батьків 

були присутніми, а відтак діти – ще більше щасливими від 

проведення заходу. Ми побачили ґрунтовні знання дітей про 

рідну країну, високий рівень патріотичного виховання, акти-

вність, творчість та винахідливість дітей. Найбільше учас-

никам семінару запам’ятався танок «Ми діти твої, Украї-

но!». 

Сподіваємося, що кожний семінар буде залишати в гостей 

стільки приємних вражень і 

 Сподіваємося, що кожний семінар буде залишати в 

гостей стільки приємних вражень і приносити тільки ко-

ристь та задоволення. До нових зустрічей! 

                             Заступник директора  Кожемяко С.А. 

 У цьому випуску: 

 Міський семінар-практикум 
заступників з навчально-
виховної роботи 

 Фотоматеріали з міського 
семінару-практикуму 

  Навчально-тренувальний 
захід з спортивного орієнту-
вання 

 Поетичнв творчість учня 
 9-А  класу 

“ Козацька держава—наша го-
рдість і слава” 

Виховний захід 9—А класу 

Продовжуємо знайомство з 
новими вчителями 

Екскурсія в музей вишивки 



        Міський семінар-практикум заступників директорів 

    з навчально-виховної роботи 
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У ч н і в с ь к а   т в о р ч  і с т ь  

 08.11.2015р . 

Відбувся навчаль-

но-тренувальний 

захід зі спортив-

ного орієнтуван-

ня. Захід був при-

свячений Дню 

визволення Києва від німецько-нацистських 

загарбників. Орієнтування відбувалось на те-

риторії Голосіївського лісництва, де під час 

Другої світової війни проходила «Лінія оборо-

ни Київщини».  

 В заході прийняли 38 учасників, які по-

ділялись на три вікові групи. Контрольні пун-

кти були встановлені на оборонних спорудах, 

окопах часів війни та історичних пам’ятни-

ках.  

 Організатори заходу: ГО «ФОРМАТ»; 

спортивно-туристичний гурток «TUR-м@нія» 

Бучанської загальноосвітньої школи І-ІІІ сту-

пенів №4.  

 Заплановано найближчим часом прове-

сти навчання з нічного орієнтування. 

Карабут О.М.– вчитель фізичного виховання 

 

   Навчально-тренувальний захід зі спортивного орінтування 

  Я –Українець, Патріот!     Мир і війна.              
Дорослим стану я от-от,      Ми знали про війну лише слова 

Любов до рідної землі      І мир, що мали, ми не помічали,       

Від діда– прадіда у мене у крові.    Блакить небес, дитячий сміх і світлі почуття -     

Був прадід  мій козацьким старшиною   За те, що дано на віки сприймали.         

Й життя віддав за України волю,    Біль, сльози, втрати й лихоліття         

Ні грудочки батьківської землі,     Ледь вщухли за десятиліття,            

Ні ханам ні царям не віддали.       Але, на жаль, ми знову на межі 

І у країні, як у кожного в сім’ї,     Коли страждання в кожного в душі.     

Бувають і веселі і тривожні дні,     Мій прадід вірив за життя—         

Та об'єднавшись як одна сім’я,     Фашистській нечисті не буде вороття.      

Ми побудуємо прекрасне майбуття.   Та є потвори на святій землі,       

Досягнення й здобутки предків берегти,  Вони жорстокі, темнії і злі.    

Примножувати і вперед іти,     Та молять Бога і дорослі і малі,      

Зуміють разом сестри і брати      Щоб мир і спокій панував на всій землі,                     

Заради гідності і спільної мети.    Щоб сили світлі й добрі почуття  

Служити вірно українському народу,    Прийшли у сьогодення й майбуття.      

Пишатися, що син шевченківського роду,                       

Віддати все за рідну Батьківщину,     Алексєєв Денис—учень 9-А класу-
Готовий я за неньку—Україну! 



    Листопад,    2015 р. 4 

     Козацька держава—наша гордість і слава 

         Так називалось свято козацької слави в нашій школі  у День Пресвятої Пок-

рови. На святкування в актовій залі школи зібралися учні 7-8 класів. Третій рік по-

спіль стало традицією проводити посвяту учнів 8-х класів в козаки. Засновником 

цієї традиції є Ситник Г.М., учитель історії, класний керівник 7-А класу. Вперше 

на ―велику сцену‖ в  ролі ведучих  вийшли учні 7-А класу, які розповіли про славні 

сторінки життя, побуту та бойового мистецтва  козаків.  Розповіді супроводжува-

лись показом слайдів та відео матеріалів з історії козацтва. Допомагали семиклас-

никам уже досвідчені ведучі з 10 та 9 класів Гутніченко Назар та Труфанов Дмит-

ро. Свято складалося з трьох частин:історія козацтва, цікава вікторина та козацькі 

змагання між командами 8-А, 8-Б, 8-В класів. 

 Козак  це не тільки той, хто носить шаровари та володіє шаблею. Козак має 

бути витривалим, мужнім, відданим своєму народу, знати українську мову, бути 

православної віри, любити й захищати свою неньку -Україну. Для хлопців 8 класів 

були запропоновані різні  конкурси: на смекалку, фізичну витривалість, швидкість. 

Ось тому хлопці пройшли ряд випробувань. Всі випробування оцінювались компе-

тентним журі. За його рішенням здійснено посвяту в козаки учасників змагань.  

Перше місце виборола команда хлопців 8-В класу,класний керівник Гуцаленко 

М.О. 

  Нагороди від імені Міжнародної Академії козацтва вручав генерал-майор 

Міжнародної Академії козацтва, колишній учень нашої школи, Лауреат Міжнарод-

ної премії миру Тарас Сергійович Шевченко. 

  Це свято залишило добрий слід у наших серцях.  Так ми вчимо історію свого 

народу, так ми вчимося любити свою Україну. Хвилюючим моментом свята був 

парад вишиванок, участь у якому взяли дівчата та хлопці 7-8 класів на чолі з учи-

телем Рудницькою О.А. та Гуцаленко М.О. У момент шикування параду зазвучала 

пісня ―А сорочка мамина…‖ у виконанні учениць 11 класу Коваленко Ольги та 

Осадчої Наталії.  Спасибі організаторам та ведучим за це чудове та незабутнє свя-

то.        

       Лісовська Анастасія  учениця 7-А класу 



    око  яскраві, колоритні картини Рудни-

цької Аліни. 

 Дійсно, є чим пишатися бучан-

цям!  Чудові краєвиди, чарівна природа, 

ошатні вулиці і будинки, море яскравих 

квітів, пам’ятники історії, парки, скве-

ри.  Але окраса міста – люди! 

          Бучанський рідний край – ти гор-

дість наша, 

 Усіх, хто будував, творив і просто 

жив!  ( Н.Шевченко) 

 

 

 

 

 

 

 
               Ситнікова Н.О.—класний керівник 9-А 
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  З чого починається  Батьківщи-

на?  Мабуть, з любові… З любові до ма-

тері і батька, до будинку, в якому ти ви-

ріс, з  вулиці, якою ти ходиш з дитинства, 

до друзів, з якими  біжиш до школи,  міс-

та, в якому ти живеш. 

 12 листопада учні 9 – А класу про-

вели  виховний захід «Гордість землі 

Бучанської». Вони багато попрацюва-

ли,  готуючись  до заходу: вивчали істо-

рію рідного міста, знайомились з розпові-

дями про видатних людей, що жили у на-

шій Бучі, розшукували газетні матеріали, 

книжки про місто, добирали відео, музи-

ку, створювали презентацію «Гордість 

землі  бучанської».      

 Цікавими  були розповіді про засну-

вання міста, про походження його назви, 

про художника М.Мурашка, письменни-

ка М.Булгакова, лікаря В.Камінського, 

 майстриню Л.Панченко.   Згадали учні і 

про те,  що в Бучі в різні часи прожива-

ли   (а деякі і зараз бувають, живуть)  ві-

домі талановиті люди: академік Євген 

Патон, академік, президент Національної 

академії наук Борис Патон, академік Фе-

офіл Яновський, композитор 

Л.М.Ревуцький, співачка Тетяна Торжев-

ська, бандуристка  Валентина Третякова, 

актор театру та кіно Сергій Підгорний, 

поети Алла Диба та Леонід Закордонець, 

член Спілки художників України  (до не-

давнього минулого учитель нашої шко-

ли) Фурлет А.Б.  Добрим словом згадали 

учні Н.І.Хвилю та М.В.Тюменцева, за-

вдяки яким були знайдено і збережено 

багато цікавих матеріалів про наше місто. 

 Але криниця народних талантів не-

вичерпна!  Серед сучасних учнів багато 

талановитих, яскравих особистостей. 

Вражали глибиною думки, емоційністю, 

патріотизмом, ліричністю  вірші Алексєє-

ва Дениса, Подосіннікової Вероніки, Па-

щенка Дмитра., Рудницької Аліни. Пора-

дувала присутніх своїм співом  Боровик 

Анастасія, чудовий етюд виконала на фо-

ртепіано Макаренко Марія, милували 

   Виховний захід «Гордість землі Бучанської» 



  

   

   

   

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

Запрошуємо до співпраці 

Учні 8-х—11-х класів! Якщо ви бажаєте взяти участь у   Головний редактор: Літкевич А.М.     

створенні шкільної преси, бачите себе у ролі фотографа,   Технічний редактор:  Мельникович Л.В.     

кореспондента або журналіста, звертайтеся до                      Газета розповсюджується безкоштовно, рукописи не        
бібліотекаря Мельникович Л.В.      рецензуються та  не повертаються, рубрики можуть 

           змінюватися на розсуд редакції. 
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         Продовжуємо знайомство з новими вчителями 

Фенько Ніна Олек-

сандрівна– вчитель 

початкових класів 

Гриценко Світла-

на Петрівна— 

Вихователь ГПД 

Кірілова Наталія 

Олександрівна—

вихователь ГПД 

    Екскурсія в музей вишивки 

  08 листопада учні 6-Б класу відвідали Міжнародний музей вишивки, що зна-

ходиться у м. Києві. Інтерес до українського побуту, українських вишиванок за 

останні 2 роки зріс неймовірно. Варто пригадати лише, як вперше у 2014р. частина 

випускників школи вирішила на свято останнього дзвоника вдягнути українські 

вишиванки замість незрозумілих і ―чужих‖ суконь радянського часу. І з тих пір на 

всі державні та національні свята школа вбирається у вишиванки. 

  Тож нам цікаво було відвідати музей-майстерню української вишивки. Майс-

терня знаходиться у квартирі житлового будинку, в якій поряд з буденністю люд-

ського життя існує оаза самобутності, натхнення.  

  У музеї можна ознайомитись з роботами майстрині Тетяни Протчевої, отри-

мати інформацію щодо техніки вишивки, придбати голки, нитки, що світяться у 

темряві, отримати майстер-клас від майстрині. 

  Творчість пані Тетяни знана в Україні та за її межами. Колекція кращих її 

робіт виставлялась у Києво-Могилянській академії, Британській Раді, Верховній 

раді. Майстриня започаткувала новий напрямок  мистецтва вишивки—‖Glov art‖, 

який був зареєстрований у Книзі рекордів України. Ідеї пані Тетяни надихнули і 

нас. Усі, хто любить вишивати, придбали для майбутніх робіт нитки, що світяться 

у темряві.     Ковалик І.М.—класний керівник 6-Б класу 


