
29 січня 2010р. в нашій школі відбувся навчаль-
ний семінар-практикум Всеукраїнської асоціації 
викладачів історії та суспільних дисциплін «Нова 
Доба» для педагогів та заступників директорів з 
виховної роботи  на тему «Громадянське вихо-
вання в системі роботи класного керівника».  

Асоціація "Нова Доба" є Всеукраїнською гро-
мадською організацією викладачів історії та сус-
пільних дисциплін із 24 колективними регіональ-
ними членами та діє з метою сприяння якісному 
розвитку історичної та громадянської освіти в 
навчальних закладах задля покращення процесу 
демократизації суспільного життя України. ―Нова 
Доба‖ активно співпрацює з зарубіжними органі-
заціями. Зокрема, з такими, як: 

Асоціація вчителів історії Європи ―EUROCLIO” 

Інститут демократичної освіти Державного 
університету м. Боулінг-Грін (США) 

Будинок Анни Франк. Нідерланди. 
Наталія Голосова, модератор Всеукраїнської 

асоціації викладачів історії та суспільних дисцип-
лін «Нова доба», продемонструвала сучасні інно-
ваційні методи роботи та важливість соціальної 
активнос-
ті грома-
дян, їх-
ньої куль-
тури для 
станов-
лення 
демокра-
тичної 
держави.  
Навчила 
всіх при-
сутніх 
створю-
вати проекти як технологію виховання та провела 
ряд тренінгів.  

Виховання особистості з активною життєвою 
позицією було, є і завжди залишатиметься клю-
човим у вихованні школярів, адже від цього зале-
жить майбутнє нашої держави. 

Учителям-предметникам школи на чолі з дирек-
тором Бабенко Тетяною Миколаївною не байду-
же, як мислитимуть учні, як вони будуть оцінюва-
ти події в школі, у місті і в нашому суспільстві 
взагалі, які шляхи вони вбачатимуть у вирішенні 
складних ситуацій. 

Особливістю програми курсу громадянської 

освіти є те, що вона укладена за послідов-
ним тематичним принципом і передбачає 
ознайомлення школярів із основними цінно-
стями демократичного громадянства : 

Я – ЛЮДИНА ; 
Я – ЧЛЕН СІМ’Ї; 
Я – УЧЕНЬ ШКОЛИ; 
Я І ДРУЗІ: 
Я В МІСЦЕВІЙ ГРОМАДІ; 
Я – ГРОМАДЯНИН УКРАЇНИ; 
Я – ГРОМАДЯНИН СВІТУ 
При цьому забезпечується послідовне та 

наскрізне розкриття всіх тем курсу, почина-
ючи від початкової школи та закінчуючи 
дванадцятим класом загальноосвітньої шко-
ли .  

Головний акцент в роботі семінару робив-
ся на вирішення виховних завдань : сприяти 
усвідомленню значимості кожної особи в 
житті громади на прикладі сім’ї, шкільного 
самоврядування, місцевої територіальної 
громади. Даний семінар допоміг забезпечи-
ти розуміння й засвоєння основних ціннос-

тей і понять 
громадсь-
кого життя; 
розвивати 
в учнів на-
вички соці-
альної ак-
т и в н о с т і , 
б а ж а н н я 
б р а т и 
участь у 
с ус п і ль но 
к о р и с н і й 
діяльності 

місцевої громади, стимулювати прагнення 
своїх вихованців до активних громадських 
дій. 

Становлення особистості відбувається в 
процесі її життєдіяльності й залежить від тих 
відносин, які наповнюють цю діяльність. 
Відтак, виховна мета кожного вчителя ЗОШ 
І-ІІІ ступенів №7 полягає в прямому обов'яз-
ку — побудувати  такі взаємовідносини вчи-
тель-учень, щоб кожен усвідомлював себе 
особистістю, громадянином, потрібним своїй 
школі, громаді, державі. 

Т.М.Бабенко 

«Нова Доба» в Прилуцькій ЗОШ №7 
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“Козацької республіки” 
 
 
 
Ми землі і сонця вірні  

діти. 
І навчатись прагнемо  

щомить. 
Разом з Україною  

мужніти, 
Совістю і серцем їй  

служить. 
В.Матвієнко 
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Перед сучасною молоддю 
стоїть відповідальне завдання-  
зберігати надбання минулого, а 
також створювати нові техно-
логії, удосконалювати винаходи для 
поліпшення життя співвітчизників.  

А це під силу лише тим, хто вміє 
працювати над собою, володіє міцними 
знаннями, уміє 
їх застосовува-
ти. 

Щ о р о к у 
учням пропону-
ються різнома-
нітні конкурси, 
турніри, прово-
дяться олімпіа-
ди, метою ви-
явити нові тала-
нти. 

Пост ійним 
учасником інте-
л е к т у а л ь н и х 
змагань є й 
наші учні. За 
результатами 
міського туру 
всеукраїнських 
олімпіад з базо-
вих дисциплін 
цього року на-
ших переможців 
аж 28. 

ЗОШ І-ІІІ ст. 
№7 виборола перші загальнокомандні 
місця з таких предметів: 

І місце — з англійської мови, історії, 
інформатики, математики, хімії, німець-
кої мови; 

ІІ місце — з української мови та літе-
ратури; 

ІІІ місце — з правознавства й трудо-
вого навчання (обслуговуюча праця); 

До речі, найбільшу кількість призо-
вих місць серед усіх шкіл міста отрима-

ли наші учні: 
 І місце — 14; 
 ІІ місце — 10; 
 ІІІ місце — 4. 
Ось вони — наші переможці, що 

посіли перше місце: Ткачук Катерина (9
-М кл.) з української мови та літератури, 
Петій Андрій (8-А кл.) з англійської мови, 
Дідусенко Аліна (8-А кл.) з історії, Крав-
чина Євген, Сірик Дмитро (8-А кл.) і Ка-
ліш Олександр (11-Л кл.) з інформатики, 
Сірик Дмитро (8-А кл.) , Фабриченко 
Тетяна (9-М кл.) та Онищенко Ганна (11-
Л кл.) з математики, Стеценко Олек-
сандр (8-А кл.), Коноваленко Артем (9-Б 
кл.) та Шевчук Яна (11-А кл.) з хімії.  
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21 лютого — Міжнарод-
ний день рідної мови.  Мо-
ва—найбільше духовне ба-
гатство, завдяки якому народ передає 
з покоління в покоління свою мудрість 
і славу, культуру й традиції, неповтор-
ність та історичну спадкоємність. За-
глиблюючись у таємницю слова, ми 
засвоюємо скарби народного досвіду 
й виховуємо в собі творчу особистість. 

Дбаючи про розквіт українського 
слова, учні нашої школи взяли актив-
ну участь у проведенні різноманітних 
заходів: свята ―Мужай, прекрасна 
наша мово!‖ (5-Б клас), мовної гри-
конкурсу ―Слово до слова — склада-
ється мова‖ (7-А клас), ―Подорожі океаном рідної 
мови‖ (8-А клас), конференції ―Українська мова від 
витоків до сьогодення‖ (9-Б клас), літературної світ-
лиці ( зустріч з  поетесою Н.С.Полив'яною  у 9-В кла-
сі). У святково прибраних класних кімнатах  лунали 
пісні, звучали промовисті слова, барвилися дівочі 
віночки. Панувала не тільки цілком зрозуміла  ціка-
вість, не тільки хвилювання, напруженість, а й змісто-
вне спілкування, нові ідеї, пошуки, радість праці, 
можливість самовираження. Учні поринули в атмос-

феру змагань, творчості, 
інтелектуального завзяття. У 
результаті створювались 

поезії, казки, художні пейзажі, роздуми, 
розігрувались діалоги, інсценізувались 
власні та авторські уривки. 
Під час святкування ми доторкнулись 
душею до найдорожчого скарбу — рідно-
го слова, цілющого джерела людської 
мудрості, добра та любові. Будемо гідни-
ми пізнавати мовні традиції, докладемо 
всіх зусиль, щоб вічно сяяла своєю непо-
вторною красою наша багата, милозвуч-
на, чудова українська мова! 

Ніколаєнко Катерина, 7-А клас 

Розквітай же, рідна мово! 

Друге місце посіли: Гавриш 
Ольга (9-М кл.), Косько Андрій 
(11-А кл.) з англійської мови, 

Колодуб Микола (11-Л кл.) з інформати-
ки, Базарний Дмитро (7-А кл.) з геогра-
фії, Черніченко Олександр (7-А кл.), 
Стеценко Олександр (8-А кл.) з матема-

тики, Різниченко 
Віталій (11-Л кл.) 
з правознавства, 
Г е р а с и м е н к о 
Максим (8-А кл.), 
Мандзюк Вадим 
(9-М кл.) з хімії, 
Нечай Марина 
(11-Б кл.) з трудо-
вого навчання,  
Чоботок Катерина 
(9-Б кл.) з німець-
кої мови. Третє 
місце посіли 
Петренко Каріна 
(9-М кл.) з біоло-
гії, Радченко Олег 
(6-А кл.), Шило-
вич Марина (11-А 
кл.) з математики.  
Завершується ІІІ 
тур Всеукраїнсь-
кої олімпіади з 
різних предметів, 
де наші учні пока-
зують високі ре-
зультати і вже 

отримали дипломи переможців. Приєм-
но відмітити, що чотири учні є учасника-
ми Всеукраїнського конкурсу захисту 
науково-дослідницьких робіт МАН. Це 
учні 11-Л класу Онищенко Ганна з мате-
матики, Пентек Максим і Шестозуб Оле-
ксандр з фізики та Мураль Ганна, учени-
ця 9-М класу, з історії. 

Успіхів вам і перемог! Так і трима-
ти! 

Н.В.Друченко 

Школо, вперед! 



Усе краще відбува-
ється з нами в дитинстві, 
мабуть, тому воно для 
багатьох є джерелом 
натхнення. 

У моєї бабусі був сонячний характер, і 
майже все її життя було святом. У неї був 
живий розум, вона раділа усмішці і вчила 
мене, малу, милуватися красою навколиш-
ньої природи. Рідне село моєї бабусі – Вал-
ки. Для мене воно й зараз миле й дороге. 
Навесні стоїть село у віночку з зеленої тра-
виці, кульбаби, цвіту вишні та яблуні, перших 
весняних квітів. Літо сплітає свій віночок з 
соковитих черешень, суничок, ожини, колос-
ків жита та пшениці, огірків, помідорів. 

Та найкраща – осінь. Вона, ніби короле-
ва, полюбляє оксамит червоних та золотих 
листочків. 

Я люблю свій рідний край за прекрасний 
небокрай, 

Ці садочки, ці ліси, повні ніжної краси. 
За поля безкраї, соловейка в гаї, 
За ялиночку в ліску та синичку на 

пеньку, 
За Удай – ріку, що видніється з сад-

ку. 
Вогник любові до всього живого, що 

запалила в моїй душі бабуся, хочеться 
передати іншим. Мої учні для мене — то 
маленькі світильники, які потрібно вміло 
засвітити.  

У будь-яку пору року вже вісім років 
крокую рідним краєм, відкриваючи дітям 
безмежну радість від спілкування з при-
родою. 

Особливо мене зацікавили маршрути, 
що пролягають стежками мого дитинства: 
від Манжосівки через яри, балки, луки  й 
болото до Боршни та Валок. Серцем і 
душею цих походів є бажання дітей поба-
чити у звичайному незвичайне. 

Мої перші учні – дослідники, які уже у 
8 класі, працювали над проектом «Мій рідний 
край – перлина України». Завдання з геогра-
фії, історії, етнографії, літератури, образот-
ворчого мистецтва отримували діти перед 
кожним походом. Ми збирали матеріали про 
тваринний і рослинний світ нашої місцевості, 
брали інтерв’ю в цікавих людей, записували 
колискові та обрядові пісні, складали вірші. 

 Щасливий я тим, що живу, 
 Навчаюся, мрію, пишу, 
 Що рідний Прилуцький мій край 
 Для мене завжди, наче рай. 
Мої юні краєзнавці кожного року відкри-
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27 лютого розпочався VІ фестиваль 
художньої самодіяльності школярів 

«Музичний дивограй». 
Перші випробування 
пройшли в номінації 
«Театральне мистецт-
во». Театральний колек-
тив нашої школи зайняв 

ІІ місце, предста-
вивши на суд 

глядачів та журі літературно- музичну 
композицію «Пам’ять — це вічність і 
безсмертя народу». У ролі юних акторів 
побували Агеєнко Владислав, Єфімен-
ко Олександр, Хоружа Анна, Асланова 
Дар’я, Недобор Катерина, Бабак Влади-
слав, Петій Андрій, Свєрбєйкін Олек-
сандр, Ворчак Андрій. Радість перемоги 
юні аматори розділили із своїм керівни-
ком Чудновець Ярославою Миколаїв-
ною. 

Молодці! Так тримати! 
 

А.Хоружа, 8-А клас 

Фестивальні новини 
У рамках проекту ―Даруємо тепло 

доброти‖, над яким школа працює з 
вересня 2009 року, відбувся тренінг 
―Твоє життя — твій вибір‖. На нього 
були запрошені вихованці Прилуцького 
реабілітаційного центру. Активне усві-
домлення учасниками тренінгу широко-
го кола своїх можливостей, розуміння 
взаємозв'язку в житті людини її можли-
востей і здібностей, перегляд фільму 
про шкідливі звички, створення 
―символу життя‖ - ось коло проблем, 
піднятих У ході роботи тренінгової гру-
пи. 

А.В.Ніязметова 

Даруємо тепло доброти 

китному небі пливе 
ключ журавлів, на 
хаті клекоче леле-
ча сім’я, а під да-

хом у гніздечку попискують ластів’ята. 
А журавлів протяжний клин у небі 

в’ється, 
З собою спогади про тебе понесли. 
Вже не так серденько за тобою б’єть-

ся, 
Бо все минулося – чекає серденько 

весни. 
Усією нашою природничою діяльністю 

намагаюся показати дітям, що рідний край 
– це та дорога, яка завжди відкрита для 
всіх нас. Лісок, став, батьківська хата, са-
док коло неї – це все те незмінне, незрад-
ливе й завжди рідне серцю. І найцінніше - 
люди, які цю любов розкривають і показу-
ють для тебе, юний друже. 

Упевнена, що мої учні не зроблять 
лиха рідній природі, бо вже зараз вони 
знають багато про її красу й неповтор-
ність, вони відчувають, як любить її 
найсвятішим і найтеплішим почуттям 
ще з свого дитинства їхня вчителька. 
 Ця природа дивовижна 
 Живить нас, дає нам сил. 
 Рідна хата, рідна стежка – 
 Рідний край – він в нас один. 
Усі наші походи пов’язані ще з однією 
чудовою людиною. Юрій Віталійович 
Скиба своїми очима, словами й пісня-
ми відразу завоював серця моїх учнів. 
Кожного разу ми зустрічаємося з ним і 
з природою, як з новою книгою, яку він 
для нас читає й переказує серцем. Ми 
співаємо його пісні про джерельце й 
про калину, про латаття й білого лебе-
дя. І в очах дітей я бачу цілий спектр 
почуттів. «Ми віримо Вам!» - кажуть 
їхні очі. 
Ця маленька стаття не в змозі охопити 

той багатий природничий матеріал, який 
можуть розказати своїм серцем мої учні. 
Вірю, що мої вихованці на своїх малих 
крилятах будуть нести через усе життя 
безмежну любов до краю, у якому зроста-
ли. 

 І мені все найрідніше 
 У Прилуцькій стороні 
 Сонце гріє тут тепліше 
  І так хороше мені! 
P.S. У статті використані уривки з вір-

шів моїх учнів. 
Ольга Бойко. 

вають все нові й нові дорогі кожному з нас 
куточки Прилуцького краю. Жодна наша 
мандрівка не відбувається без відкриттів і 
пізнання незвіданого. Ми часті гості ма-
льовничих краєвидів Плискунівки, Манжо-
сівки, Валок, Боршни, Полонок, Ладана, 
Дідівців. 

Влітку та восени пройшли тричі новим 
маршрутом «На Густиню через гать».  

Діти також побували в гостях у народ-
ної майстрині із села Валки Мороз Катери-
ни Михайлівни, у так званій «Садибі Зай-
ців», де привітно зустрічав нас господар, 
Сергій Володимирович. 

Кожну свою дитину вчу пишатися 
своєю маленькою Батьківщиною, любити 

її природу та людей. Бо люди, з якими 
звели нас прилуцькі шляхи, надзвичайно 
цікаві й неповторні.  

Серед квітучої й пишної рідної приро-
ди проходить зараз безтурботне дитинст-
во моїх вихованців. Ми зачаровано вслу-
хаємося у дзвінку пісню весняного струм-
ка, неповторне щебетання жайворонка в 
небі, тьохкання соловейка в саду. У рідних 
куточках природи з’являються найперші 
радощі, хвилини дитячого щастя.  

Хай защемить і затріпоче серце в 
кожного мого учня, коли над хатою в бла-

Учу любити природу своєю душею 



Саме так з упевненістю можна сказа-
ти про учнів початкових класів ЗОШ І-ІІІ 
ст. №7. 

Якщо рух пам’яті про рідний край 
започаткували люди інтелектуальної 
праці – письменники, учені, громадські, 

партійні та державні діячі, то нині під цим 
святим знаменом стоїть кожен українець, 
бо не може бути знамена, вищого за лю-
бов до Батьківщини. 

Весело й цікаво пройшло тематичне 
свято «Українці ми маленькі». Організато-
ром і активним учасником його проведен-
ня стали учні 2-А та 2-Б класів (учителі 
Г.П.Петренко, І.М.Олефір, вихователь 
групи подовженого дня В.А.Драгун та 
педагог-організатор Л.М.Коломійченко) 

Другокласники продемонстрували 
неабиякі здібності в знаннях про державні 
символи України, про життя українців. Це 
свято підтвердило, що наші учні люблять 
свою державу і твердо знають, що від 
любові кожного з нас залежить, яким буде 
майбутнє України, і хочуть працювати й 
творити в ім’я рідної землі. 

  

Ось уже протягом 17 сто-
літь закохані всього світу 14 
лютого відзначають найроман-
тичніше свято року — День Святого 
Валентина. У цей день навіть повітря 
наповнюється коханням. Амури пос-
пішають з’єднати пари, почуття яких 
перевірені часом, та допомагають 
зустрітися половинкам, які загубили-
ся в просторі. 

Згідно з легендою, День закоха-
них бере свій початок із далекої дав-
нини, ще з того часу, коли тільки 
почався будуватися Рим. У ІІІ столітті 
священик на ім’я Валентин, порушив-
ши імператорський наказ, що заборо-
няв одружуватися воїнам, таємно 
поєднав шлюбними узами двох зако-
ханих. За цей злочин імператор нака-
зав кинути молодого єпископа до 
в’язниці. Як не дивно, саме тут Вале-
нтин закохався в сліпу дочку нагляда-
ча. І в день страти, 14 лютого 270 року, 

дівчина отримала від свого коханого 
листівку з однією короткою фразою: «Від 
твого Валентина». З того часу кожного 
року закохані всього світу відзначають 
цей день як свято кохання, віддаючи 

належну шану своєму заступникові. 
Не так давно це свято прийшло і до 

нас, в Україну. У цей день 
люди дарують один одному 
гарні листівки з найкращими 
побажаннями, сердечка, 
амурчиків, квіти, подаруноч-
ки, які свід-
чать про 
л ю б о в , 
з а к о х а -
ність чи 
п р о с т о 
симпатію. 
Не омину-
ло це свя-
то й нашу 
ш к о л у . 
Традицій-
но працю-

вала пошта Святого 
Валентина, і всі бажаю-
чі могли привітати своїх 
друзів. У 7-Б класі прой-

ш л а  к о н к у р с н о -
розважальна програма 
«Я плюс ти...», а у 8-А 

класі — година спілкування «День 
Святого Валентина — день закоха-
них». Шкільний бібліотекар Гераси-
менко В.І. запросила учнів 9-М класу 
на літературно-музичну годину 
«Вічна загадка любові». Старшоклас-
ники мали змогу стати учасниками та 
вболівальниками на конкурсній про-
грамі «Серця двох», яку проводили 
працівники центральної районної 
бібліотеки В.В. Нехай та Т.І.Луньова. 
Крім того, на вечір були запрошені 
представники шкільного Європейсь-
кого клубу, які розповіли про традиції 
святкування Дня закоханих в різних 
країнах Європи. 
Хочеться сподіватися, що це світле й 
життєрадісне свято освітлить людей 

любов’ю та щастям і зробить їх більш 
романтичними, добрими і уважними до 
своїх близьких. 

Л.М.Коломійченко 

Моя Батьківщина – це вишеньки цвіт 
І верби над ставом, й калина. 
Моя Батьківщина – це мрії  політ. 
Це рідна моя Україна. 
Загалом, свято вдалося на славу: і 

глядачі, й артисти отримали масу задово-
лення. 

Г.П.Петренко 

Українці ми маленькі 

Шеф-редактор: Т.М.Бабенко 
Координатор проекту: Т.І.Лук’яниця  
Редактор: Н.В.Скиба 
Верстка: С.М.Бондаренко 

Адреса: 17500, Чернігівська обл.,  
м. Прилуки, вул. Миколаївська, 107 
Телефон: 3-15-71 
E-mail: school7@tim.ua 

У день Святого Валентина 

с. 4   Вісник    “Козацької республіки”  


