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Виходить 2  випу-

ски   на семестр 

Ми на вершині всіх подій   

 
У цьому випуску: 

  

  

 Інтерв’ю з директором НВК 

 

Новації в проведенні ЗНО 

 

Хай живе козацька слава, хай 

живе козацький дух 

Подорожі до Бердичіва та 

Вінниці 

Дні здоров’я в новому навчаль-

ному 2017/18   році 

Нові педагогічні кадри НВК 

 Вітаємо з новим 2017/18 навчальним 

    роком! 

  На початку навчального року 

традиційно директор школи дає інтер-

в'ю для нашої газети.        

 Яких успіхів досягла школа за 

минулий навчальний рік?            

По рейтингу навчальних досягнень 

наш НВК серед всіх шкіл міста на дру-

гому місці. Що нового плануєте зро-

бити в цьому навчальному році? В 

першу чергу об’єднання батьківського,  

учительського та учнівського колекти-

вів для досягнення успіхів наших уч-

нів. Створити комфортні умови для 

навчання дітей, щоб вони могли отри-

мувати задоволення від навчального 

процесу. Ви  відвідали  Фінляндію, де 

побували у навчальних закладах.Що 

найбільше сподобалось? Звичайно, 

багато цікавого я побачила в системі 

освіти у Фінляндії. В дитячому садочку 

та школі застосовується діяльнісний 

підхід до навчанні. Діти навчаються не 

тільки в приміщенні, а й на природі, у 

музеях. Початкова школа з 1-го по 

6-й клас, окрім вчителя в кожному 

класі є помічник вчителя  для допо-

моги дітям. Середня школа працює 

в режимі освітніх проектів, здійс-

нюється пошукова робота. Діти 

навчаються самостійно опрацьову-

вати матеріал. Старша школа має 

можливість поглиблено індивідуа-

льно вивчати ті предмети, які їм 

цікаві і потрібні у майбутньому.  

 Важливу роль у школах віді-

грають практичний психолог та 

соціальний педагог, які допомага-

ють дітям визначитися у своїх сто-

сунках з іншими, із своїм майбут-

нім. Проте головним є те, що вели-

ку увагу школі приділяє держава. 

Все необхідне для забезпечення 

освітнього процесу в школі отри-

мують від держави. Роль батьків 

теж важлива, бо забезпечення осві-

тнього процесу в старшій школі 

лягає на плечі батьків. 

Але забезпечення учите-

ля всім необхідним для 

навчання  бере на себе 

держава. Учні  починаю-

чи з дитячого садочка 

дотримуються обов'язко-

вих правил. За будь-якої 

погоди, перерви прово-

дять на повітрі, телефон 

виключений лежить у 

портфелі за весь час пе-

ребування дитини в за-

кладі. Головною в закла-

ді для навчання є книга. 

Романенко О. уч. 9-А 



          

 Жовтень   2 Шкільна  

                  Декілька новацій в проведенні ЗНО 

 Наступного року тестування 

знань проведуть з меншої кількості 

предметів, а деякі завдання ускладнять.  

 Міносвіти оприлюднило правила  

зовнішнього незалежного оцінювання 

у 2018 році. Тестування відбудеться 

приблизно в той самий період, що й 

цього року, - з 22 травня по 14 липня. 

 Обов’язковими залишаються три 

предмети—українська мова й літерату-

ра, математика або історія України (на 

вибір) і ще один предмет із запропоно-

ваного переліку. Він, щоправда, зазнав 

деяких змін. Водночас ускладнено тес-

ти з  іноземних мов.     

 Наступного року ЗНО проведуть 

з української мови й літератури, історії 

України, математики, біології, геогра-

фії, фізики, хімії, англійської, іспансь-

кої, німецької і французької мов.  

  Російську з  переліку вилучили, 

тому що, обирали мову для екзамену 

невелика частка випускників (притім 

розробка тестів потребувала чималих 

коштів), по-друге, фактична явка учас-

ників саме з цього предмета була най-

нижчою.     

 Як і торік,  кожен зареєстрований 

учасник матиме право скласти тести 

щонайбільше з чотирьох навчальних 

предметів.        

 ЗНО з української мови й літера-

тури проходитимуть не лише  учні 11 

класів, а й учні, слухачі чи студенти 

професійно-технічних та вищих навча-

льних закладів (коледжі є вищими на-

вчальними закладами І і ІІ рівнів акре-

дитації), які наступного року здобудуть 

 Для одинадцятикласників, як і бу-

ло, у формі ЗНО проводитимуть також 

державну підсумкову атестацію з мате-

матики або історії України та ще з одно-

го предмета з переліку на вибір.  

 Наступного року на ЗНО з англій-

ської, іспанської, німецької та французь-

кої мов уперше будуть тести двох  рівнів 

складності: В1 і В2.    

  Рівень В1 передбачає , що особа 

розуміє зміст мовлення на теми, близькі 

й часто вживані в навчанні, на роботі, 

під час дозвілля тощо. Крім того, вона 

може знайти відповіді на власні питання, 

перебуваючи у країні, де спілкуються 

відповідною мовою, описати досвід, по-

дії, мрії і так далі.    

  Рівень В2 передбачає, що особа 

розуміє головні ідеї тесту як на конкрет-

ну, так і на абстрактну теми. Без про-

блем спілкується з носіями мови. Може 

чітко, докладно висловитись про широке 

коло питань, сформулювати свою думку 

з певної проблеми, наводячи аргументи    

―за‖ і ―проти‖.        

 Тест рівня В2 складатимуть випус-

кники, яким зараховуватимуть результат 

ЗНО з іноземної як оцінку за державну 

підсумкову атестацію і які вивчали цю 

мову на профільному рівні.     

 І ще одна новація: у тестуванні з 

іноземної з’явиться такий вид оцінюван-

ня, як аудіювання. Йдеться про розумін-

ня мови на слух, тобто прослуховування 

звукових фрагментів і виконання завдань 

до них.                                                     

Матеріал отриманий з газети ―Експрес‖ 



 Жовтень   3 Шкільна  

   Хай живе козацька слава, хай живе козацький дух! 

 Бучанський НВК, середня загальноосвітня  

І-ІІІ ст. школа №4 має багато славних традицій. 

Ось вже 5-й рік поспіль святкували ще одну – 

посвята учнів 8-х класів у козаки.  

 Якраз і день для цього підходящий: напе-

редодні свята Покрови, Дня захисника України 

та Дня козацтва. Свято готували учні 9-А класу 

на чолі з класним керівником  Ситник Г.М.  

 Крім цікавої інформації, відео та пісень, 

були цікаві змагання хлопців 8-х класів. Молоді 

козаки змагались у спритності, вправності, в 

танці «Гопак», виконанні української пісні, а 

також у тому, хто швидше з’їсть кашу.  «Дайте 

нам побільше каші – перемога буде наша» - під  

такий заклик поїдалася каша.     

 Згадали учасники свята й тих, хто загинув 

у боях на Сході України, хвилиною мовчання 

вшанували загиблих в АТО буранців, не забули 

й про воїнів УПА.      

 Свято тривало 1год. 30 хв., але промайну-

ло швидко. Поки журі підраховувало й визнача-

ло переможців, усі учасники свята під українсь-

кі пісні весело танцювали.     

 А коли журі винесло свій вердикт – радос-

ті не було меж. І місце отримала команда 8-Д 

класу, ІІ місце – 8-В, а ІІІ місце – 8-Б класів. 

Шкільне козацтво поповнилось 30 молодими, 

вправними і завзятими козаками.     

Ситник Галина Миколаївна—кл. кер. 9-А кл. 



Жовтень  4    преса 

  Новини з шкільної бібліотеки 

      ПОДОРОЖІ ДО БЕРДИЧЕВА  ТА ВІННИЦІ 

 Незабутні враження… Кожен може згадати щось особливе, 

але учні 8 та 9 класів та їх класні керівники Рудницька О.А., За-

рицька С.А., Кот Н.М. та Гончар Т.В., мабуть, обов’язково згада-

ють одноденну поїздку до міст Бердичева та Вінниці.     

 Що ж цікавого там побачили, що здивувало?    Відвідали 

діти краєзнавчий  музей, де почули, що справжня історія Берди-

чева почалася у 1630 році, коли тодішній його власник, київський 

воєвода Ян Тишкевич подарував замок католицькому ордену бо-

сих кармелітів. 1634 року Бердичівські кармеліти заклали 

―дольний‖ (підземний) Маріїнський костьол, в якому встановили 

чудодійну ікону Божої Матері.  . А ще у місті зберігся костьол, у 

якому вінчався Оноре де Бальзак. Звичайно, і монастир відвідали, 

і про письменника Джозефа Конрада та його твори довідалися, а 

потім поїхали до Вінниці.           

 Під час екскурсії Вінницею ми доторкнуся до різних істори-

чних епох, побачили безліч історичних пам’яток. Серед визнач-

них культових споруд Вінниці вирізняється монастир капуцинів і 

костел Матері Божої Ангельської, що був побудований 1761 р. за 

кошти старости Людвіга Калиновського.     

 Сучасною цікавинкою Вінниці є світломузичний фонтан 

«Рошен», найбільший у Європі. Фонтан «Рошен» збудований у 

руслі річки Південний Буг поблизу острова Кемпа. Ми дочекали-

ся вечора, щоб помилуватись яскравим світло-музичним шоу з 

набережної «Рошен», насолодитися неповторним видовищем па-

даючої води в різнобарвному світлі, побачити образи, які можуть 

створити сучасні технології. Яскраві враження – це те, що необ-

хідно частіше отримувати та зберігати в душі. 

            Рудницька О.А.– класний керівник 8-Д класу 

    На 2017/18 навчальний рік в школі 

налічується 1884 учні, це 61 клас. Всі 

учні повинні бути забезпечені навчаль-

ними посібниками (підручниками). В 

зв'язку зі збільшенням контингенту ви-

никли тимчасова нестача підручників 

для окремих класів, з  певних предме-

метів. Це питання вирішувалось на рівні мі-

ського управління освіти, виділено кошти 

для закупівлі підручників, яких не вистачає. 

Вже першу партію школа отримала. Для уч-

нів 2, 3, 7, 8 класів додатково надійшли з 

окремих предметів. Очікуються нові поступ-

лення, учні на 100% будуть забезпечені. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Вересень  5 Шкільна  

     Дні здоров’я в новому навчальному 2017/18році 

     Учні 5-6 класів  відпочивають на Дні здоров’я в парку 

   Такий активний День здоров’я учнів 8 класів 

    Так проходив День здоров’я учнів 9-11 класів 



 

 

 

 

 

 

 

  

   

Запрошуємо до співпраці 

Учні 6х—11-х класів! Якщо ви бажаєте взяти участь у   Головний редактор: Літкевич А.М.     

створенні шкільної преси, бачите себе у ролі фотографа,   Технічний редактор:       

кореспондента або журналіста, звертайтеся до    Газета розповсюджується безкоштовно, рукописи не 

 Жовтень     6 Шкільна  

      Нові педагогічні кадри НВК 

Коновал Мари-

на Вікторівна—

вчитель англ.,  

польської мови  

Панійван Світ-

лана Михайлів-

на—вчитель ма-

тематики 

Кольцова Ольга 

Олександрів-

на—вчитель 

англ. мови 

Меринова Юлія 

Петрівна вчитель 

математики , ін-

форматики 

Новак Марина Ана-

толіївна—вчитель 

початкових класів 

Лосіхіна Катери-

на Петрівна вчи-

тель початкових 

класів 

Сантарська Ірина 

Петрівна—

вчитель початко-

вих класів 

 

Мазна Аліна 

Леонідівна—

вчитель фізич-

ної культури 

Носенко Тетя-

на Василівна –

вчитель украї-

нської мови та 

літератури 

Гордійчук 

Ольга Ігорів-

на—вчитель 

біології 

Буток Володи-

мир Ілліч—

вчитель обра-

зотворчого 

мистецтва 

  

Майданович 

Олеся Валері-

ївна—вчитель 

англійської 

мови 

Дузь-

Крятченко—

вчитель трудо-

вого навчання 


