
Інформаційно-публіцистичний віс-

ник педагогічного та учнівського ко-

лективів Кременчуцького колегіуму 

 

Стор. 2,3 

 

Налаштуйся на навчання. 

Про режим роботи навчальних закладів. 

Привітання міністра освіти. 

Вітальне слово директора школи. 

Мій дорогий 1 клас. 

Привітання старшокласників. 

Видається з вересня 2003року №1(77) вересень 2013. 

 

 

 

Стор.6 

Психологічна підготовка пер-

шокласників. 

Педагогічна адаптація п'яти-

класників. 

 

 

 

Стор.4,5 

День прапора України. 

24 серпня—День Незалежності України. 

До школи готові. 

Мгарський монастир. 

 

 



Найкращий учитель для дитини той, хто духовно, спілкуючись із 

нею, забуває, що він учитель, і бачить у своєму учневі друга, од-

нодумця  

 В. Сухомлинський 

Налаштуйся на навчання. 

 
Проблема налаштування дітей на навчання є 100-відсотковою для всіх батьків, адже відпочивати завжди краще. 

Однак подолати проблему нового навчального року можна, і її вирішення в руках батьків. Головним секретом є позитивне 

ставлення самих дітей до школи й навчання. Ніколи не потрібно при дитині говорити 

щось на кшталт: «Я ніколи не любила ходити до школи» або «Це було справжнє свято, 

коли школа скінчилася». Говорити про школу слід пози-

тивно, адже негатив проектується на дитину. Школа 

дасть перший шанс для подальшого розвитку й життя, 

дасть можливість спілкування в соціумі. Перехід у новий 

клас необхідно розцінювати як перехід на новий, суттєво 

вищий рівень гри. Пам’ятаймо: кожна дитина індивідуа-

льна, до неї потрібен особливий підхід. 

Про режим роботи навчальних закладів на 2013-2014 н.р.. 

Навчальний рік розпочнеться 2 вересня Святом знань і закінчиться 30 травня. І семестр триватиме з 2 вересня по 27 груд-

ня, ІІ семестр – з 13 січня по 30 травня. Канікули заплановано: осінні – з 28 жовтня по 3 листопада, зимові – з 30 грудня по 

12 січня, весняні – з 24 по 30 березня.  Навчальні екскурсії у 1-4 класах - 02 -05 червня. Навчальні екскурсії та практика у 

5-8 і 10 класах - 02 - 13 червня. 

 Державна підсумкова атестація 2013-2014 н.р. 

Початкова школа - 13-22 травня 2014 року. Основна школа - 02 - 16 червня 2014 року. Старша школа - 23-29 травня 2014 

року. Вручення документів про освіту  9-ті класи - 11-12 червня 2014 року. 11-ті класи 1-2 червня 2014 року.  

Бажаємо всім успішно провести й завершити наступний навчальний рік. 

Прийміть найщиріші вітання з Днем знань і початком нового навчального року! 

1 вересня - це свято, що живе у пам'яті кожної людини. У когось свято Першого дзвоника асоціюється зі шкільними ро-

ками, хтось пам'ятає роки навчання в університеті, а молодому вчителю, напевно, ніколи не забути того хвилювання, коли 

вперше йшов на свій власний урок. 1 вересня має славу всенародного свята, бо 

жодного з нас не обійшло воно стороною.  

Усім, хто в цей День прийде до навчальних закладів здобувати знання, бажаю 

успіхів, натхнення, жаги до знань та нестримної волі до перемоги. Особливо, хочу 

привітати з цим святом дорогих першокласників. Нехай перші ваші кроки доро-

гою Знань стануть міцною основою подальшого навчання та саморозвитку. 

Знання тільки тоді Знання, коли вони набуті зусиллями думки, а не пам'яттю, і 

тому бажаю Вам, шановні школярі та студенти, сил, натхнення та наполегливості.  

Шановні батьки, щиро вітаю вас зі святом 1 вересня! Сьогодні ваші діти роб-

лять перші самостійні кроки, та вже зовсім скоро своєю працею вони прославля-

тимуть родину, віддаючи сили та знання на справу розбудови держави, зміцнення її могутності. 

Окремо, велике спасибі вам, шановні вчителі та викладачі. З нагоди свята прийміть мої найщиріші побажання та безме-

жну вдячність за невтомну працю, тепло сердець, терпіння і сумлінність у виконанні такої високої місії, як виховання під-

ростаючого покоління.  

Незабутніх миттєвостей життя, справжніх відкриттів та наукових перемог!  

Зі святом! 

З повагою  та найкращими побажаннями,  

Міністр  освіти Д.В. Табачник 



«На любові до дітей тримається світ ". 

 

Вітальне слово директора колегіуму № 25. 

Сьогодні особливий день усього вашого яскравого життя! Сьогодні на свято «Першого дзво-

ника» ви прийшли до ШКОЛИ! Тільки Ви почуєте шкільний дзвоник, як перед вами відкриють-

ся двері країни знань, нових досягнень, цікавих справ та власних талантів!З першого класу ви 

крок за кроком будете наближатися до високого рівня дорослої людини. Та зможете збудувати 

свій власний світ, яким буде пишатися вся ваша сім’я, ціла країна, а, можливо і увесь наш всес-

віт!На цьому шляху ви завжди будете відчувати підтримку своїх батьків, бабусь та дідусів, рід-

них. «Ліхтариком свого досвіду та любові» ваш шлях буде впевнено освітлювати ваша перша 

вчителька, ваш перший провідник країною знань. Саме світло її знання буде дозволяти вам ясно 

бачити усе нове и незнайоме раніше, надасть вам підтримку на перших ще не впевнених кроках 

по країні шкільного життя!Першокласники, озирніться навколо! Поруч з вами стоять ваші май-

бутні товариші, які неодмінно стануть вам вірними друзями, з якими вам буде дуже цікаво разом крокувати до найвищих 

досягнень та до найвеличнішої сили дружби! 

Вашими іншими друзями стануть шкільні підручники! Стільки цікавого вже чекає вас на їх сторінках! 

Усі знання, що ви отримаєте у школі, стануть для вас тією опорою, з якою вам буде легко йти своїм життям, досягаючи 

все нових и нових успіхів! 

Вітаємо вас із святом! Ласкаво просимо до нашого великого колективу школи Кременчуцького колегіуму № 25! 

Т.О.Москалик,  директор колегіуму № 25  

Мій дорогий 1 клас. 

Цей день - велике свято не тільки для вас, але й для мене та-

кож! Ваші щирі посмішки, очі з іскорками цікавості дають мені 

велику надію, що наш з вами шлях буде повним добрих пригод та 

досягнень! 

Ваші батьки з любов’ю виховували вас вдома. Прийшовши до 

школи, ця любов буде тільки зростати: моє серце вже чує кожне 

ваше серденько, бо ми стаємо однією великою родиною! Ви скоро 

відчуєте тепло та підтримку ваших шкільних друзів та старших 

товаришів! 

Я допоможу вам відкрити нові вміння, знання, навички, та ви зрозумієте, що кожен з вас може бути трошки чарівником, 

якому покориться багато наук та нових відкриттів! 

Життя у нашому класі будуть завжди охороняти доброзичливі феї: дружба, взаємоповага та щира допомога. 

Кожний з вас ніби особливий вогник, об’єднавши які разом ми створимо велике тепле сяйво, ! Вітаю вас, мої любі першокла-

сники! 

Крівченко Т..В., класовод 1-А класу 

Привітання старшокласників. 

Вітаємо наших молодших друзів на святі Першого дзво-

ника нашої рідної школи! Ми раді бачити ваші щирі об-

личчя, які прагнуть найшвидше відкрити для себе світ 

школи! Ми також щасливі, що у свій випускний рік пере-

даємо естафету навчання саме вам, наші першокласники!

Хочемо з вами поділитися секретом: школа – є особливим 

світом, який кожному розкривається по-своєму. Будьте активними та допитливими, тоді вам 

завжди буде цікаво и весело! Будьте щирими та товариськими, тоді з вами завжди поруч буде багато друзів! Будьте відпові-

дальними та наполегливими. 

 



«Європейська перспектива» передбачає членство 

колегіуму в європейському просторі, створення єв-

ропейської свідомості, мотивів до співпраці. 

'Українська державна символіка: прапорові барви України' (До Дня Державного прапора 

України 23 серпня 2013 року). 

―Наш стяг – пшениця у степах 

  Під голубим склепінням неба‖ 

  Державний прапор як символ країни є втіленням національної єдності, 

честі та гідності, традицій державотворення, історії та сьогодення. Під 

його знаменом ми йшли до проголошення самостійної України, до пере-

моги. Це прапор миролюбства. Він нагадує наше літо, коли небо над 

Україною таке синє, як покрови Пречистої Діви, і наші лани такі золоті, 

як паски на маминому столі.  

З проголошенням незалежної України національні символи – гімн, прапор і герб – стали на сторожі утвердження 

самостійності і суверенітету держави. 

Синьо-жовте поєднання на українських прапорах відоме з ХV ст., коли галицькі полки з такими стягами брали 

участь у Грюнвальдській битві 1410 року22 березня 1918 року Центральна Рада ухвалила Закон про Державний пра-

пор республіки, затвердивши жовто-блакитний прапор символом Української Народної Республіки. Саме таким, жо-

вто-блакитним, був і прапор, під яким у часи УНР відбувалися масові маніфестації. Влітку 1917 року частина кораб-

лів колишнього Російського чорноморського флоту підняла на своїх щоглах українські жовто - блакитні прапори. 

 За гетьмана П.Скоропадського порядок кольорів змінився, і було затверджено блакитно - жовтий прапор Західно-

української Народної Республіки. 

  13 листопада 1918 року сформована у Львові на хвилі національно-визвольної боротьби Українська Національна 

Рада проголосила державним прапором Західноукраїнської Народної Республіки національний синьо-жовтий пра-

пор. Зауважимо, що державним прапором ЗУНР був уже не жовто-синій, а саме синьо-жовтий. 20 березня 1920 року 

він був затверджений і на Прикарпатській Русі, тобто Закарпатті, а з 1939 року і на Карпатській Україні, отже, він 

був ідентичним тому, яким є в наші дні прапор незалежної України. Відтак можна вважати, що справжня історія на-

шого сучасного державного прапора починається з листопада 1918 року. 

 Що ж до синьо-жовтого чи жовто-блакитного прапора, то він був оголошений радянською пропагандою 

―націоналістичним‖, ідейно ворожим, і сама наявність такої ―націоналістичної‖ символіки під час якихось зібрань 

була для комуністичного режиму достатньою підставою, щоб люди, які пропагували дану символіку, опинилися в 

сибірських таборах. 23 серпня 2004 року на вшанування багатовікової історії українського державотворення, держав-

ної символіки незалежної України та з метою виховання поваги громадян до державних символів України Указом 

Президента України було установлено відзначати щорічно, 23 серпня, День Дер-

жавного прапора України. 

До школи готові. 

Перший дзвоник у кременчуцьких школах пролунав 2 вересня 2013 року. За 

шкільні парти у Кременчуці цього року сіли 19,5 тисяч школярів. Це на 732 учні 

більше,  ніж торік. Цьогорічних первачків нараховано 2383 особи, торік їх було 

2110 осіб. Бажаємо всім гарно розпо-

чати новий навчальний рік та успішно 

його закінчити. 



Виховна сила знань насамперед у їхній світоглядній 

стороні. 

 

Екскурсія до Мгарського монастиря 

27 серпня вчителі колегіуму №25 побували на цікавій екскурсії, відвідали чоловічий Мгарський  Спасо-Преображенський 

монастир. Це духовна перлина Лубенської землі, яка вже кілька століть здіймається над живописною річкою Сулою, приваб-

люючи до себе все нових шукачів небесних скарбів. Тисячі паломників з’їжджаються сюди за тишею та радістю, яких так 

бракує в сірих днях буденщини. Перші монахи-пустельники зявилися на Мгарській 

горі в Х столітті, тому ці місця благодатні й намолені. Спасо-преображенський мона-

стир заснований видатним церковним діячем Ісаією 

Копинським на кошти княгині Раїни Вишневецької в 

1616 році. Саме їй ангели вказали місце будівництва 

монастиря – на горі за 6 кілометрів від Лубен. На 

місці дерев’яної церкви за кошти гетьманів Самой-

ловича та Мазепи  e 1692 році побудований камін-

ний Спасо-Преображенський храм. На початку 1654 

року тут зупинявся цареградський патріарх Афана-

сій, тут же він помер, залишивши заповіт поховати 

його саме тут. Його тіло стало нетлінним і нині по-

коїться в Благовіщенському соборі міста Харкова. Монастир пережив важкі часи за більшовизму, але відродився в 1993 році. 

Спасибі за цікаву подорож, за прекрасну можливість долучитися до православних святинь. 

Лобан Т.А., заст. директора з ВР. 

Про відзначення 1025-річчя хрещення Київської Русі 

.   Проведення ювілейного святкування Дня хрещення Київської Русі цьогоріч відбувалися на міжнародному рівні. Уперше 

різноманітні урочистості організовували  у сусідніх Білорусії та Росії. Епіцентром відзначення 1025-річчя хрещення Київської 

Русі стала  столиця України, на святкування до Києва завітали  представники усіх помісних церков. 

«Києву випала велика честь провести основні заходи з відзначення в Україні 1025-річчя хрещення Київської Русі й прийня-

ти почесних гостей з усіх куточків України та з-за кордону. Тож сьогодні ми ставимо чергове завдання: якнайкраще підготува-

тись до цієї знаменної події і, я переконаний, що ми з ним упораємося», – зазначив Олександр Попов- очільник Київської місь-

кдержадміністрації.Загалом у рамках підготовки до відзначення 1025-річчя хрещення Київської Русі у столиці були здійснені 

необхідні ремонтно-реставраційні роботи пам’ятників архітектури: Святому Рівноапостольному Великому князю Володимиру 

та Рівноапостольної княгині Ольги, Кирила і Мефодія, апостола Андрія Первозванного, інших сакральних споруд міста. 

Крім того, на Набережному шосе у Києві було встановлено монумент на честь 1025-річчя хрещення Київської Русі 

У Києві головні заходи пройшли  27-28 липня. 

24 серпня – День незалежності України. 

ни — головне державне свято України, яке відзначається щороку 24 серпня на честь прийняття 

Верховною Радою УРСР Акту проголошення незалежності України, що прийнято вважати датою утворення держави Україна в 

її сучасному вигляді.Оскільки 24 серпня 1991 року Верховна Рада Української РСР ухвалила Акт проголо-

шення незалежності України, який 1 грудня 1991 року підтвердив народ на Всеукраїнському референдумі, 

виникла потреба змінити дату святкування Дня незалежності України. Тож 20 лютого 1992 року Верховна 

Рада України ухвалила постанову «Про День незалежності України». У ній зазначено:Зважаючи на волю 

українського народу та його одвічне прагнення до незалежності,підтверджуючи історичну вагомість прийн-

яття Акта проголошення незалежності України 24 серпня 1991 року, Верховна Рада України постановляє: 

вважати день 24 серпня Днем незалежності України і щорічно відзначати його як державне загальнонародне 

свято України. 
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Психологічна підготовка першокласників. 

«Бути готовим до школи – не означає уміти читати, писати і рахувати. Бути готовим до шко-

ли – означає бути готовим всьому цьому навчитися», -  писав відомий  дитячий психолог Л. А. 

Венгер. 

Ні, це не означає, що ви даремно вчили абетку та невтомно рахували яблука, дерева і пта-

шок. Це означає, що такі навички, як не дивно, — не головне у готовності дитини до школи. 

В інтелектуальному плані у дитини повинні бути певний рівень пізнавальних інтересів, гото-

вність до змін, бажання вчитися. Необхідне уміння долати труднощі, доводити почату справу 

до кінця. Важливі для успішного навчання і аналітичні навички: уміння порівнювати, зіставля-

ти, робити висновки і узагальнення. 

Першокласнику буде легко вчитися, якщо він допитливий, уважний, посидючий, з цікавістю 

шукає відповіді на питання, уміє слухатися та  виконувати тривалий час не дуже привабливе 

завдання. Всі ці навички можна напрацьовувати щодня (ігри, ліплення, читання, спілкування), продовжуючи вдосконалювати їх і 

протягом навчального року. Вашій дитині доведеться постійно перебувати у колективі, тому вміння спілкуватися з однолітками, 

а також здатність виконувати роль учня допоможуть швидко адаптуватися до школи. Батьки, у яких дитина не відвідувала дитя-

чий садок, мають бути особливо уважними до цієї поради. Адже у такого малюка вміння спілкуватися в дитячому колективі ще 

не сформоване. Можуть виникати непорозуміння з однокласниками, з'являтися сльози без причини, відчуття незахищеності. Не 

панікуйте, а тримайте тісний зв’язок з учителем. Разом з ним ви допоможете першокласникові відчути себе комфортно. 

Не зайвим буде перед школою звернутися до педіатра. Навіть якщо дитина повністю здорова, отримайте рекомендації щодо 

профілактики захворювань, загартовування. Можливо, варто пройти курс вітамінотерапії і курс по зміцненню імунної системи, 

щоб стресове навантаження, пов'язане з першим класом, було меншим. 

 

Педагогічна адаптація учнів 5-го класу до навчання в основній школі. 
За свідченням психологів, у цьому віці у зв’язку з початком етапу статевого дозрівання відбуваються зміни у пізнаваль-

ній сфері молодших підлітків: уповільнюється темп їхньої діяльності; виконання певних видів робіт потребує більше часу. Діти 

частіше відволікаються, можуть бути роздратованими, неуважними, неадекватно реагувати на зауваження тощо. Це, як наслідок, 

може бути причиною зниження рівня навчальних досягнень, втрати мотивації до навчання, породжувати конфліктні ситуації між 

однолітками та дорослими. 

Нової якості у п’ятикласників набувають стосунки з однолітками. Діти хочуть почувати себе частиною цілого колективу, жити з 

ним спільним життям, бути визнаними друзями. Спілкування з друзями стає самостійною діяльністю. Вона існує, з одного боку, 

у вигляді вчинків підлітків по відношенню один до одного, а з іншого – у формі осмислення вчинків однолітків та стосунків з 

ними і має значення для формування уявлення про себе. Ця сфера життя і спілкування стає для підлітків надзвичайно важливою 

і особистісно значимою.Водночас, досить часто у школярів цієї групи проявляється так зване ―почуття дорослості‖: діти потре-

бують поваги і самостійності, серйозного та довірливого ставлення до них з боку дорослих. Якщо ж, основна школа не пропонує 

учням засобів реалізації їх почуттів дорослості, то у підлітків формується установка на вчительську несправедливість і необ’єк-

тивність.  

Вишинська Т.І., 
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