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 НОВИЙ НАВЧАЛЬНИЙ РІК: ЩО НОВОГО? 

За інформацією Міносвіти, цього року до школи в Україні пішли на 40 ти-

сяч більше першокласників ніж минулого – загалом 448 тисяч.  

Як відомо, цьогоріч в рамках масштабної освітньої реформи, чи не найбі-

льших змін зазнає саме початкова школа: 

 по-перше, першокласники навчаються на підставі нового держстан-

дарту початкової освіти; 

 по-друге, на малечу чекають перепідготовлені учителі; 

 по-третє, першокласники прийшли в абсолютно нове освітнє середо-

вище – навчаються в Новій українській школі. 

У 2018-2019 навчальному році у школі навчається 433 учні, першокласни-

ків—48. 

За оновленими програмами навчаються і учні 2-10 класів. За  новими під-

ручниками навчаються 5 та 10 класи. 

Гарного і успішного всім навчального року! 

1-А і 1-Б класи: перші учні нової 

української школи 



 

 З 01.10. - 31.10.2018 в шкільній бібліотеці прохо-
дить Всеукраїнський місячник шкільних бібліотек     Цьо-
го  року Місячник присвячений видатному українському 
педагогу-гуманісту, вченому зі світовим ім’ям В. О. Су-
хомлинському з нагоди 100-річчя від дня його  наро-
дження і проходить під гаслом «Шкільна бібліотека – 
центр творчого розвитку дитини».    
 Особливо гострою  в сучасному світі є пробле-
ма творчого розвитку особистості. Кожна країна дбає 
про творчий потенціал всього суспільства і кожної лю-
дини зокрема. Саме цій меті підпорядкована діяльність 
школи, бібліотеки.  Пріоритетним завданням для них є 
розвиток творчих обдарувань особистості, надання їй 
можливості проявляти свої нахили і здібності.   В. О. Су-
хомлинський приділяв велику увагу творчому розвитку 
кожної дитини, спираючись на загальнолюдські, грома-
дянські цінності,  дбав про забезпечення фізичного, мо-

рально-духовного, культурного формування особистос-
ті, виховання соціально зрілого громадянина.  
 Василь Олександрович Сухомлинський дуже 
любив дітей, тому і став педагогом. Це справді людина 
з полум’яним серцем, видатний педагог сучасності. 35 
років свого життя він віддав школі. Сухомлинський – за-
служений вчитель України, лауреат Державної премії 
імені Т. Г. Шевченка. З його ім’ям пов’язані збагачення і 
піднесення педагогічної науки ХХ століття. Велика, са-
мобутня спадщина вченого з плином часу привертає 
все більше уваги.   
 Бібліотека – це  світ відкриттів, світ творчості, 
де формується читач-творець. Залучаючи дитину до 
читання,  бібліотека не тільки відкриває шляхи до важ-
ливих джерел інформації, але й робить значно важливі-
шу справу – сприяє творчій самореалізації особистості. 
Саме творчість є найважливішою складовою успіш-
ної, всебічно розвиненої особистості, тому головною 
метою діяльності шкільної бібліотеки є створення умов 
для розвитку такої людини, її духовного зростання та 
творчої самореалізації засобами книги.      Шкільна біб-
ліотека сприяє реалізації  основних пріоритетів Нової 
української школи, зокрема, формуванню покоління, яке 
здатне вчитися протягом усього життя, продуктивно ро-
зв’язувати нагальні проблеми сучасності, розвивати цін-
ності громадянського суспільства.   
 Використовуючи різноманітні форми роботи, 

шкільний бібліотекар робить все, що від нього зале-

жить, для того щоб усі читачі були переконані у тому, 

що шкільна бібліотека є орієнтиром у світі знань. 

Слободенюк Т.М.,  бібліотекар  
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Василь Сухомлинський  
Цікаві факти 

 Василь Сухомлинський (1918-1970) —  педагог, публі-
цист, письменник, поет. Народився Василь Сухомлин-

ський в селі Василівці 
в бідній селянській 
сім’ї. В родині було 4 
дітей, і всі стали вчи-
телями.  
 Василь Сухом-
линський вчився в 
медичному технікумі, 
але незабаром пішов 
звідти, вступив на ро-
бочий факультет. У 17 
років він став вчите-
лем заочної школи 
недалеко від рідного 
села; працював  ви-
кладачем української 
мови і літератури в 

Онуфріївській середній школі. Саме мати хлопчика спо-
нукала його до педагогічної діяльності, бо бачила у ньо-
му потенціал.  
Читати та любити книги Василя Олександровича на-

вчав дід Омелян, в якого була надзвичайно велика біб-
ліотека.  
 У 1941 році під час Другої світової війни добро-
вольцем йде на фронт. На фронті Василь Олександро-
вич був двічі поранений, довго лікувався в евакогоспіта-
лях. Тяжким було поранення в руку. Хірурги хотіли її 
ампутувати. Але він не дав цього зробити. Лікарю дове-
лося двічі оперувати Василя Олександровича, але руку 
він все-таки не ампутував.  
 Після одужання з червня 1942 року 
В.О.Сухомлинський працював директором середньої 
школи і вчителем російської мови і літератури у селищі 
Ува Удмуртської АРСР.  
  Крім ерудиції, В. Сухомлинський мав неабияку 
силу волі, вирізнявся поміркованістю, надзвичайною 
скромністю, працездатністю (вставав щодня о четвертій 
годині ранку й писав власні твори до восьмої), людяніс-
тю.  
 Також педагог володів кількома іноземними мо-
вами. У багатьох напрямах педагогічної науки він ви-
передив свій час..  
 2 вересня 1970 року серце Василя Олександро-
вича Сухомлинського перестало битися. Йому судилося 
народитися і померти у вересні, і це символічно, бо ве-
ресень – це початок нового навчального року.  

Ткаченко Ольга, 9-Б 



 Розвага "Козаки - 

наша слава навіки"  

Про славних предків – запорі-

зьких козаків їх силу, відвагу, 

мужність дізнались учні 2-А та 2-Б класів. Спритність, сила, муж-

ність, дисциплінованість запорізьких козаків викликали у дітей 

захоплення та бажання наслідувати українських воїнів.  

 Свято в 7-А класі 

З нагоди Дня козацтва учні 7 - А класу влаштували 
свято,  щоб привітати майбутніх захисників – хлопчи-
ків класу. Ведучі заходу Добровольська Ілона та Ада-
мчук Ірина привітали та провели різні конкурси. Бліц 
опитування, забави кашоварів, гімнасти  - це ті конку-
рси,  під час яких  хлопці показали свою  спритність, 
мудрість та хитрість .  
Конкурси оцінювало журі у складі трьох чоловік: Мов-
чанюк Оксани, Саволюк Катерини, Петрашенко Да-
рини. Проте, як завжди, перемогла дружба. Свято 
пройшло цікаво та весело. 

Добровольська Ілона 7-А клас  
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 Інтерактивна гра «Як козаки у футбол грали» 
12 жовтня учні 8 класу стали учасниками інтерактивної гри  «Як козаки 
у футбол грали», проведеної Сквирським центром дитячої та юнацької 
творчості   
Команда показала свою винахідливість, творчість, креативність, кмітли-
вість та згуртованість, а кожен учасник свята отримав заряд бадьорості 
та ще більше пройнявся любов'ю та повагою до рідної землі. 

  Районні спортивні змагання з нагоди Дня захисни-
ка Вітчизни  
Вдало виступили учні нашої 
школи на спортивних змаган-
нях: 
 комбінована естафета - ІІ 

місце Сквирська ЗОШ №3 (1хв. 41с.)  
 змагання  допризовної молоді з фізичної підготовки визначені - І місце 

Сквирська ЗОШ №3  

 в особистому заліку 
змагань з допризовної підго-
товки - ІІ місце Григорчук 
Сергій ЗОШ № 3 ( 55 бали) 

 Урочиста посвята в козачата учнів 1-х класів 
В рамках місячника національно-патріотичного виховання «Я – лю-

дина, патріот, громадянин»  в школі відбулась традиційна урочиста 

посвята в козачата учнів 1-х 

класів.  



Вітаємо новообраного президента школи 
23 жовтня відбулися вибори 
президента школи. Президе-
нтом школи стала учениця 
-А класу Таранчук Аліна. 
 

Передвибоча програма, з якою 

Аліна перемогла: 

 Для учнів початкових кла-

сів : весела перерва, проведення 
занять плану “Можу сам – навчу 
другого”,  танцювальний чи співо-
чий марафон – далеко не повний 
перелік форм співпраці старшокла-
сників з початковою школою). 

 Започаткувати проведення Дня народження школи.  

 Проводити комп'ютерні змагання.  

 Додавати в книгу рекордів школи нові досягнення наших 

учнів.  

 Створити скриньку пропозицій (давати змогу учням школи 

висловлювати свої пропозиції щодо змін у школі). 

 Три рази на рік проводити День самоврядування .  

 Перегляд учнями фільмів кожні 3 місяці . 

 Започаткувати в школі проведення патріотичних флеш-

мобів . 

 Займатися волонтерською діяльністю . 

 Влаштовувати концерти та дискотеки . 

 

Всі мої дії спрямовані на захист інтересів учнів та зрос-
тання престижу нашої школи в місті. Я хочу, щоб ми пи-
шались тим, що навчаємось в ЗОШ №3 !!! 

 

Телефон  в повсякденному житті 
ЧИ МОЖЕ  ЛЮДИНА ОДИН ДЕНЬ БЕЗ  

ТЕЛЕФОНУ ? 
У сучасному 

житті телефон – це 
повсякденна і бу-
денна річ,  без якої 
люди в ХХІ ст. не 
можуть обійтися. 
Адже телефон, як 
маленький комп’ю-
тер, кожного дня 
обробляє багато 
інформації (фото, відео, тексти тощо) і забезпечує нею гос-
подаря. Ним користуються діти (для них чим новіший теле-
фон,  чим крутіша версія, тим крутішими вони здаються в 
очах однолітків) і підлітки (для них – це просто спосіб вбити  
час на перерві і, можливо, на  деяких уроках), а також дорос-
лі (для них це просто засіб зв’язку і ,можливо,  для деякого 
іграшка, проте вони нею користуються з розумом). 

Одного разу мені запропонували провести експери-
мент - обійтися один день без телефону. Результат експери-
менту закінчився тим, що я змогла протриматися півдня. Що 
я зрозуміла? Для сучасних дітей телефон – це залежність. 
Навіть мені цей експеримент дався зі складністю, бо я попро-
сила сестру заховати телефон, і в результаті -  ми посвари-
лися. 
 На даний момент мій телефон відремонтований піс-
ля поломки. Зламався він влітку.  Я  в ньому сиділа день і 
ніч, використовуючи його до такого стану, що він «здурів». 
Телефон не міг  триматися без зарядного пристрою більше  
5 хвилин.   

Тому використовуйте  його раціонально, бо не у всіх 
батьків є гроші на ремонт, адже вони розраховують на те, що 
цей телефон вам на декілька років, а не до того часу, коли 
вийде наступна модель.  

Гільченко Марія, 9-А клас  

 Літні канікули – найкращий, особливий час.  Тому ми попросили наших п'ятикласників поділитись 

враженнями від літа.  

 Як я провела літо 
 Моє літо було 
просто казковим.                                               
Я поїхала на море у За-
току з батьками. Поїха-
ли ми на відпочинок в 
мій день народження. 
Це був такий подарунок! 
Я із родинною раділи та 
відпочивали. Але швид-
ко проминуло десять 
днів і ми поїхали додо-

му. 
  Минуло близько місяця. І  тут несподіванка—я 
їду в Карпати! Я з радістю складала валізи, адже на на-
ступний день ми вирушаємо. Приїхали. Ідеальні апорта-
менти. Сумнівалася звісно, що в таборі будуть такі зруч-
ності. Відвідала Буковель. Навіть підкорила Говерлу. 
Підійматися було важко, але я це зробила. Їдемо додо-
му, тому що скоро в школу.                                                                                               
Ось таке у мене було літо. 

   Учениця 5-Б класу  Фальчук Дарія 

Літо — прекрасна пора 
 Літо-моя улюблена пора 
року. Мені дуже подобається 
коли на вулиці тепло, дерева 
стоять зелені, цвітуть гарні кві-
ти. В червні я була вдома, тому 
що мої батьки працювали. Але 
я всеодно була задоволена тим, 
що маю багато вільного часу 
для розваг зі своїми друзями. 
  Всі три місяця промайнули як один день. За це 
літо я побувала на морі, на річках і в дідуся. 
 Літо було яскраве, фантастичне,  феєричне. Про-
те я сумувала за школою, за вчителями, а також, трішки, 
за  уроками.  

Музичук Ірина, 5-Б клас 

Любі друзі! 

Якщо ви пишете вірші, любите фотографувати чи 

маєте інший талант, який хотіли б  продемонст-

рувати на сторінках нашої газети, звертайтеся до 

редакції    газети. 

 “ВЕЛИКА ПЕРЕРВА” 

Засновник – педагогічний та  уч-

нівський колективи Сквирської 

ЗОШ І-ІІІ ступенів №3 

 ім. П. Тисьменецького 
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