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Коуч-тренінг у ЗОШ № 1 

Отримувати задоволення від професії, бути 

майстром своєї справи... Для педагогів ЗОШ №1 це є 

важливими умовами професійної діяльності. Бути 

майстром – жити в гармонії із собою та світом. Шлях 

до майстерності – це ніби підйом нагору з повними 

відрами води. Як зберегти відра повними, 

піднімаючись нагору? Як зберегти радість життя, 

оптимізм, яскравість почуттів, багатство емоцій, 

виконуючи місію Педагога, Педагога-Майстра. Саме 

цьому навчались на коуч-тренінгу "Роль вчителя в 

самореалізації та самоствердженні учнів", 

проведеному психологом школи Радченко Катериною 

Олегівною. Навчалися запобігати професійному 

психологічному вигоранню, новим формам 

підвищення результативності навчання, 

самореалізації учнів та досягнення поставлених цілей. 
Сільвестр Аліна, 8-А клас 

День Героїв Небесної Сотні 
20 лютого, у День Героїв 

Небесної Сотні, у ЗОШ №1 

вшанували пам'ять Героїв, які 

назавжди залишилися в історії 

України, у нашій пам'яті. В 

медіатеці відбулася година 

спілкування "Україна. Час гідності", представлено 

виставку-інсталяцію «Час плине, а пам'ять залишається". 

Хвилиною мовчання вшанували загиблих учасників, 

Героїв тих трагічних пам’ятних днів. Вони прожили різне 

життя: хто довге, а хто – зовсім коротке. Вони разом з 

українським народом повстали проти брехні, корупції, 

наруги над волею людей, своїм життям засвідчили 

найвищу міру любові до Батьківщини.  
То ж схилімо голови у скорботі, запалімо свічку 

пам'яті... Саме нам належить зробити все, щоб збудувати 

таку Україну, за яку Герої поклали своє життя. Слава 

Героям Майдану! Слава Україні! 
Динисюк Аліна, 11 клас 
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«Ну що б, здавалося,слова...» 
Невід'ємною складовою загальної 

культури вчителя є культура 

мовлення. Одним із найважливіших її 

компонентів є правильність мовлення, 

тобто відповідність мови прийнятим 

мовним нормам. Справжній іспит з 

культури мовлення складали педагоги 

ЗОШ №1 під час філологічної сесії, 

яка у закладі була проведена 21 

лютого до Міжнародного дня рідної 

мови.  

Учні 8-Б класу заздалегідь 

підготували відео інформування про цей день. Рівень знань з української мови вчителі 

перевірили при написанні диктанту. Цікаво пройшов мовознавчий турнір "Плекаймо слово!", 

під час якого педагоги пригадали правила наголошування слів, слововживання та правопису. 

Із захопленням присутні переглянули скрайбінг-презентацію "Цікаві факти про українську 

мову". Підсумком філологічної сесії став виступ директора школи про гідне місце української 

мови серед інших мов світу. Найкращих знавців української мови було відзначено 

подарунками. Відео марафон декламаторів українського слова, до якого долучилися учні 

ЗОШ № 1, став логічним продовженням свята. 

Гурш Вікторія, 9-Б клас 

День батьківських відвідин 
28 лютого, у Шепетівській ЗОШ №1 пройшов 

День батьківських відвідин – цікава форма 

взаємодії школи і батьків, яка занурила дорослих 

у навчально-виховну атмосферу. Батьки 

відвідували уроки, стали учасниками заходів: у 3-

4, 2-Б та 4-х класах відбувся майстер-клас із 

виготовлення квітів, у 3-Б – «Що? Де? Коли?», 

незвичайний урок з англійської мови. У 2-В класі 

відбувся урок зв’язного мовлення. Батьки 

спробували свої сили у ролі вчителів: урок 

математики в 1-б класі проводила            

Авраменко А.В., математику у 7 класі – Подлєсна К.С., трудове навчання у 3-А класі 

проводила Скотинюк Л.А. та Хаустова В.В, виховний захід "Тато, мама, я – спортивна в нас 

сім'я" у 3-А класі проводила Терентьєва К. С.  

Майстер-клас з виготовлення квіток у 4-А класі провела Воєнчук О.М., у 3-В класі урок 

трудового навчання провела Скрипальова Ю.Л. 

У цей не зовсім звичайний навчальний день учні намагалися працювати особливо старанно 

і плідно, адже дітям так хочеться, щоб їх батьки пишалися ними, раділи їхнім успіхам. Це 

неабиякий стимул для навчання! 

Батьки-татусі 3-5 класів разом із дітьми відвідали тренінг під назвою "Відповідальне 

батьківство", дізналися про гендерне виховання, разом зі своїми дітьми створили малюнки 

порозуміння. Дякуємо за співпрацю батькам, учням, педагогам! Останній день зими для усіх 

учнів та батьків запам’ятається позитивними емоціями, створенням краси та гарно 

проведеним часом!!! 
Дитина Ганна, 7-Б клас 
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Навесні народжується все прекрасне... 
Дзвінкі краплинки, перші квіти, зігріті сонячними променями,– це весна. Разом із нею 

приходить Міжнародний жіночий день. Це свято найкрасивішої, найелегантнішої, 

найдобрішої, найніжнішої половини людства. Одним словом – свято жінок! 

Напередодні Міжнародного 

жіночого дня, 7 березня, у школі 

пройшла низка заходів, 

присвячених цій події. 

Учні 4-11 класів випустили 

святкові газети та листівки. 

Влаштували для педагогів 

зворушливе свято, на якому від 

щирого серця піснями, віршами, 

інсценізаціями привітали 

любих жінок зі святом весни. 

Свято 8 березня вдалося на 

славу й принесло у душі красу 

весни, ніжність квітів та 

сонячне тепло. 

Вітаємо Вас, дорогі жінки! 
Мартинюк Римма, 11 клас 

Виконуючи заповіт Шевченка… 
Через «Шевченківський тиждень» у медіатеці відбувся захід, де учні почули твори генія 

українського народу, дізналися цікаві невідомі факти з його життя, ознайомилися з 

картинами художника. 

Флешмоб читання 

віршів Тараса Шев-

ченка у коворкінгу 

зацікавив учнів школи. 

У буккросингу школи 

відбулося інформу-

вання "Шевченко у 

моєму серці". Учні 

обмінялися книгами, у 

яких є вірші поета. Учні 

початкової школи 

малювали малюнки, 

брали участь у 

вікторині, що сприяло 

їхньому творчому 

розвитку.  
Як сказав Олесь 

Гончар: «Шевченко – 

це той, хто живе в 

кожному з нас. Він – як сама душа нашого народу, правдива і щира…Поезія його розлита 

повсюдно, вона в наших краєвидах і в наших піснях,у глибинних, найзаповітніших помислах 

кожного, чий дух здатен розвиватись». 
Світенко Юлія, 8-Б клас 
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Гра « Я – підприємець» 
Як розвинути математичні, економічні, 

підприємницькі компетентності учнів, адже 

саме вони необхідні сучасній людині? Про 

це знають у ЗОШ №1! 

13 березня у нашій школі серед учнів 5-10 

класів було проведено економічну гру «Я – 

підприємець». Головною метою гри було 

ознайомити школярів із особливостями 

власної справи, навчати прогнозуванню 

результатів діяльності, чесного 

декларування податків як необхідної умови 

успішного розвитку економіки, сприяти 

майбутній професійній діяльності. 

Під час гри учні проводили активну 

рекламну кампанію, відбувався продаж 

продукції, надавалися послуги та розваги. 

Працювали команди податківців та 

казначеїв з учнів 11 класу, класи-фірми 

оформили декларацію і подали фінансовий 

звіт. Податок становив 20% від зароблених 

фірмою коштів. Враховуючи дані карти-

спостереження та розмір сплачених 

податків, переможцями стали:  
1 місце – 7-В клас із малим підприємством «Жайвір», 

2 місце – 8-А клас із малим підприємством «Cookies», 

3 місце – 6-А із малим підприємством «Мамині смаколики». 
Сорочинська Дар’я, 8-Б клас 

Будь активним та наполегливим!" - такий девіз 

найуспішніших! 
14 березня у Шепетівській ЗОШ №1 

на перерві честі найактивніших 

відзначено грамотами та подяками. 

Їх отримали учні, які брали участь у 

спортивних заходах, у конкурсі 

малюнків "Кращий пожежний – це ти 

обережний", у виставці родинної 

творчості, фотоконкурсі спортивної 

фотографії "ТОП – 10 (2018)", 

конкурсі винаходів "Наш пошук і 

творчість – тобі, Україно". Учні були 

нагороджені за економічну гру, а 

також за шкільний конкурс 

"Веселинка". Щоб рухатися по 

життю вперед і досягати нових 

висот, треба перш за все бути активними. Тож бажаємо вам нових досягнень!  
Мельник Вероніка 8-Б клас 
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Визнання педагогів та учнів ЗОШ №1 
Пишаємося, що серед талановитих, креативних педагогів, що брали участь 15.03.2019 у 

Міжнародній науково-практичній 

конференції ««Варіативні моделі 

комп’ютерно-орієнтованого середовища 

навчання предметів природничо-

математичного циклу», є і педагоги нашої 

школи. Сертифікатом доповідача 

нагороджено Піонтковську Г.Р., 

сертифікатами учасників – Хаврун Г.Б., 

Дечковську В.О.  

Дякуємо науковому керівнику проекту 

Гриб’юк О.О. за живе спілкування з 

креативними особистостями, 

однодумцями, справжніми фахівцями, 

можливість побачити сучасні тенденції у 

розвитку освіти.  
Учня 10 класу Губійчука Романа було 

нагороджено 15.03.2019 Сертифікатом 

лауреата природничо-математичного 

конкурсу «Clever: School of Natural and 

Mathematical Sciences»на Міжнародній 

науково-практичній конференції, що 

пройшла у Києві. 

Що ж, «Розумним бути модно!» 
Динисюк Аліна, 11 клас 

Підвищення фахового рівня 
Дітвора відпочиває на канікулах, 

а педагоги ЗОШ №1 підвищують 

свій фаховий рівень під час чергової 

атестації. Проатестовано 16 

педагогів, а це значить, що з новими 

цікавими ідеями, упевненіше, 

завзятіше, професійніше, і головне – 

з любов'ю до дітей і справи, якою 

займаємося, – продовжимо 

навчання та виховання наших 

школярів! Ми сповнені енергією та 

натхненням, а ви? 
Гуля Олена, редактор 
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Учні Шепетівської ЗОШ №1 взяли участь в обласному 

семінарі лідерів учнівського самоврядування 

Обговорювали тему «Виховання лідерських якостей через залучення учнів до 

самоврядування». Спікери заходу представили досвід роботи школи із зазначеного напрямку: 

директор школи Наталія Собчук – з теми "Роль державно - громадського управління у 

вихованні лідерських якостей молоді", президент школи, Гурш Вікторія, розповіла про 

дієвість учнівського самоврядування у 

школі, про реалізацію шкільних проектів 

як засіб розвитку лідерських якостей 

учнів, учнівський редактор шкільного 

телебачення ШТБ "Free Time", Динисюк 

Аліна, розповіла про започаткований у 

школі журналістський напрямок,  який дає 

змогу спробувати себе в ролі журналіста. 

Учень 11 класу, Дячук Андрій, виступив із 

"Найцікавішим проектом, за версією 

учнів". Це виявилась економічна гра «Я-

підприємець», головною метою якої було 

ознайомити школярів із особливостями 

власної справи, навчити прогнозуванню 

результатів діяльності. 
Урсу Тетяна, 11 клас 
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НАШ ФОРМАТ  

 
 

 

Кушпель Поліна, 9-Б клас 
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