
Зриває жовтень вересневі маски, 

Та холод за вікном, а не в душі! 

Бо створювати миті, наче з казки, 

Допомагає кава, і вірші… 

Вікторія Чорній 

 

 

  

 

Сьогодні у випуску: 

 Святкуємо День вчителя; 

 Заходи STEAM-освіти; 

 Перерва честі; 

 Майбутнє лісу у твоїх руках; 

 14 жовтня – День захисників і захисниць 

України; 

 Акція «Подаруй бібліотеці книгу»; 

 Кібербулінг. Не мовчи!!! 
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День вчителя - одне із найяскравіших осінніх свят! І пройшов цей 

святковий День у Шепетівській ЗОШ №1, як завжди, яскраво, весело та 

креативно!!! Зранку учні 11-х класів влаштували для вчителів справжнє 

свято – зустрічали у вестибюлі школи, вітали, а лісові звірятка (учні 3-а 

класу) дарували святкові сюрпризи. Учні школи заздалегідь готувалися 

до цього свята: прикрашали шкільні коридори та готували привітання 

для вчителів. 

На перерві вчителів чекали сюрпризи. У коворкінгу учнівський актив 

організував Перерву честі для вчителів, де усі педагоги були 

нагороджені званням «Найкраший вчитель». Також учні 1-11-х класів 

підготували для вчителів концертні номери. 

Теплими щирими словами, вокальними номерами та хореографічними 

постановками учні школи привітали всіх педагогів школи. Свято 

принесло гарний настрій та задоволення всій дружній шкільній 

родині!!! 

Заступник директора Наталія Сташевська  
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Останнім часом у освітньому просторі України 

набирає обертів тренд STEAM-освіти. 

Що ж це таке? 

Вона охоплює природничі науки (Science), 

технології (Technology), технічну творчість 

(Engineering), мистецтво (Art) та математику 

(Mathematics). 

У всьому світі спостерігається дефіцит фахівців з 

технічних напрямків, попит на них росте 

набагато швидше, ніж на інші спеціальності, 

саме тому, у відповідь на виклики часу, такий 

тип освіти виходить на перший план. 

Попит на STEAM-спеціалістів росте з 

року в рік. Наприклад, згідно з  даними 

дослідження Change the education, що 

проходило в США. Конкуренція в 

галузі STEAM-вакансій (програмісти, 

біологи, інженери) становить 1,7 

людини на посаду, в інших сферах же 

4,1 людини на вакансію. 

Тобто знайти роботу майбутньому фахівцю, що навчався за технологією 

STEAM можна буде приблизно вдвічі легше. 

США особливо відчувають проблему нестачі фахівців, що навчались за 

технологією STEAM. Власних кадрів катастрофічно не вистачає, а 

пропозиція робочих віз в галузі 

інженерних наук перевищує попит. 

До речі, оплата фахівців з цієї галузі одна 

з найбільших на ринку. Саме тому 

американські школи, коледжі та 

університети ще з 1980 років почали 

запроваджувати принципи STEAM-освіти 

і не дарма. 

У нашому закладі цей напрям освіти 

активно впроваджується. Протягом 

жовтня учні активно залучалися  до STEAM- заходів: День тварин і День 

Колумба, Жінки у космосі. 

Заступник директора Ольга Пристайчук 
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У ЗОШ 1 пройшла традиційна 

Перерва честі. Ми пригадали 

досягнення і перемоги вересня та 

нагородили найактивніших учнів 

та класи, що прийняли участь у 

найбільшій кількості акцій та 

заходів! 

 

В особливій  атмосфері відбулась 

Перерва честі у початковій школі. Діти 

отримали не лише заслужені подяки, а 

й подаруночки з мотиваційними 

написами. Наймолодших директор 

порадувала солодкими сюрпризами. 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

МИ ПИШАЄМОСЯ 

ВАМИ! 

НОВИХ ЗВЕРШЕНЬ !!! 
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Чудового сонячного осіннього дня учні 8-б класу, представники 

учнівського лісництва ,, Паросток", взяли участь в акції ,,Створюємо ліси 

разом" у рамках програми президента ,,Зелена країна".  

Після відповідного інструктажу усі присутні завзято взялися до роботи. 

Було висаджено 350 саджанців сосни звичайної  

Діти не тільки отримали досвід висаджування дерев. Сповнені 

позитивними емоціями, допомагали відновити лісові насадження, 

відпочивали, насолоджувалися природою рідного краю. 

Учні 8-Б кл., вчитель біології Віра Дечковська 
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Ми всі козаки і козачки! 

Учні ЗОШ 1 вкотре довели це! 

Тиждень перед Днем захисника та захисниці України був 

наповнений яскравими враженнями, цікавими пригодами та 

запеклими змаганнями. У школі лунала весела музика, дитячий 

сміх та щирі слова вдячності всім, хто боронить рідну державу. 

першокласники переглядали і обговорювали мультфільми про 

козацьку звитягу 

учні 2-а, 2-б, 2-в та 3-б класів змагались за звання «Найкращі 

козак та козачка» 

учні 8 класів помінялись історичними знаннями в Битві класів. 

між командами 10 класів були проведені «Ігри патріотів», 

класні керівники провели виховні години, квести, вікторини, 

уроки мужності, присвячені Дню захисника та захисниці України  

функціонувала книжкова експозиція. 

СЛАВА УКРАЇНІ! ГЕРОЯМ СЛАВА! 

Учениця 10-А кл. Ангеліна Гаврилюк 

 



 

Інформаційно-розважальний вісник учнівського самоврядування 
Шепетівської ЗОШ №1 

 

Уже не перший рік шкільна бібліотека проводить акцію «Подаруй 

бібліотеці книгу!».  

Цього року ми збагатились чималою кількістю цікавої, пізнавальної та 

потрібної літератури. Серед подарованих: зібрання творів українських 

класиків, словники, енциклопедії, дитяча художня література.  

Щиро дякуємо класним керівникам, учням та батькам за небайдужість і 

допомогу шкільній бібліотеці!  

Особливу подяку також хочемо висловити голові Шепетівського осередку 

Спілки поляків України Пасічник Валентині за сприяння у забезпеченні 

учнів школи підручниками з польської мови. Від щирого серця дякуємо 

родині Маліновських та Степанюк. 

Бібліотекар Олена Мазурок 
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Сучасний світ характеризується стрімким попитом до інтерактивних 

технологій, гаджетів, інтернет-ресурсів. Ми не можемо уявити своє життя 

без смартфонів, комп’ютерів, мережі Інтернет.  

Із вільним доступом до Інтернету діти отримали більше 

можливостей для саморозвитку, вільного спілкування з друзями. Але у 

пошуках нових вражень та відчуттів, діти часто забувають про загрозу, яка 

чатує на них у мережі, наражаючись тим самим на небезпеку кібербулінгу. 

Кібербулінг – це булінг із застосуванням цифрових технологій. Це 

неодноразова поведінка, 

спрямована на залякування, 

провокування гніву чи 

приниження тих, проти кого він 

спрямований. Особливостями 

кібербулінгу є те, що він може 

бути анонімним, неправдивим, 

охоплювати велику аудиторію, 

дістатися до жертви будь-де, де є 

доступ до мережі Інтернет. 

Пам’ятайте! Кібербулінг є формою психологічного насильства. 

Щоб не стати жертвою кібербулінгу у соціальних мережах, 

дотримуйтеся простих правил: 

1. Відредагуйте налаштування конфіденційності вашого профілю.  

2. Не мовчіть. Завжди вимагайте видалення образливих для вас 

коментарів та фото . 

3. Нікому не відправляйте інтимних фото та відео. 

4. Не забувайте. Ви завжди можете видалити з друзів або 

заблокувати небажаних користувачів. 

5. Пам’ятайте. Ви завжди можете звернутися по допомогу. 

Соціальний педагог Світлана Фещина 
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