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Новорічні свята — це завжди щось надзвичайно 

чарівне! Із дитинства ми поєднуємо разом 
відчуття свята, пухнастий сніг, запах ялинки, 

червоний одяг Діда Мороза і найтаємничішу ніч, 
коли новорічними зірочками і ліхтариками 

висвічується нескінченна дорога наших мрій. І 
ми посміхаємось, і трохи сумуємо... чомусь. Ми 

дивимося на те, що встигли, і знову мріємо! 
Мріємо із найпрекраснішими надіями і 

сподіваннями на краще! Я бажаю всім вам 
отого кращого, про яке ви мрієте сьогодні! Я 

бажаю вам побачити дорогу до нього і мати багато позитивної енергії, щоб іти цією дорогою 
щодня, зустрічаючи мудрих і щирих людей, залучаючись до цікавих і різноманітних подій, 

створюючи щось своє, сяюче, добре! Веселих свят! 
Куратор газети «В ногу з часом» Дроняк Г.В. 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Захист проекту учнів 5 класу 

 Вітаємо переможців олімпіад та 

конкурсів.  

 Що таке толерантність? 

 До Міжнародного дня інвалідів. 

 Сторінка привітань. 



 

 

 

 

 Безцінним скарбом українського народу є пісня. Вона – міцний місток, що 

з’єднує покоління, вбираючи дух часу, оновлюючись, розквітаючи, зберігаючи 

обличчя нації. І впевнено стає його візитною карткою. Покажіть мені народ, у якого 

було б більше пісень… 

 12 грудня 2018 року  загін 5 класу разом з класним керівником Говдан О.В. 

презентували свій проект «Мій край – Гуцульщина», в якому розглядали тему  

«Пісня – душа народу». Учні підготували презентацію до свого проекту, відео, 

розповідали про гуцульські пісні своєї родини, ділилися піснями, записаними від своїх 

бабусь, прабабусь.  

     

 

 Нехай завжди з нами буде українська пісня, нехай збереже вона тепло наших 

сердець, наше життя, нехай робить усіх душевнішими, красивішими у своїх почуттях, 

підносить нашу національну і людську гідність. 

Кружляй же, завжди, пісне, на орбіті, 

Брини й мужай в різноголоссі нот, 

Про рідний край і нашу пісню в світі 

Не забувай, співучий мій народ! 
 

 

 

 

      Сторінку підготувала заступник директора з виховної роботи Несторяк І.Ю.  

                                                       Фотокореспондент учень 10  класу Лаюк Андрій 

Тема номера 

 



 
 

 
ВІТАЄМО ПЕРЕМОЖЦІВ ОЛІМПІАД 

ТА КОНКУРСІВ!!! 
Прізвище, ім’я учнів Прізвище, ім’я, по батькові 

вчителів 

Клас Зайняте місце 

 

Українська мова та література 

Маковійчук Анастасія Несторяк М.В. 7 3 

Чокан Людмила Говдан О.В. 9 3 

Астрономія 

Різун Тетяна  Бідоча Т.С. 11 1 

Інформаційні технології 

Іліщук Ганна  Косар М.С. 10 1 

Чопа Ганна  11 3 

Математика 

Олексюк Олександра  Кимович М.О. 6 3 

Лучик Євгеній Бідоча Т.С. 7 3 

Боцвин Олександр  Кимович М.О. 11 3 

Німецька мова 

Маковійчук Таїсія Генцар Т.Д. 8 2 

Калинич Василь Генцар Т.Д. 11 3 

Мовно-літературний конкурс ім. Т.Шевченка 

Різун Тетяна  Прокопюк П.О. 11 2 

Історія 

Чопа Ганна Штефуряк У.М. 11 3 

Географія 

Торак Марія Маковійчук Г.Т. 9 2 

Фізика 

Галиця Інна Прокопюк В.І. 7 1 

Українознавство 

Логош Марія Верешко С.І. 8  3 

Екологія 

Чопа Ганна  Петрик Н.П. 11 3 

Зарубіжна література 

Чопа Ганна Говдан О.В. 11 2 

Конкурс з української мови ім. Петра Яцика 

Поляк Марія Несторяк І.Ю. 6 3 

Маковійчук Анастасія Несторяк М.В. 7 2 

Різун Тетяна Прокопюк П.О. 11 3 

 
 

Шкільний олімп 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Сторінку підготувала педагог-організатор Дроняк Г.В. 

 20 грудня 2018 року на базі Путильської гімназії проведено І етап 
Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-

членів Міжшкільного учнівського наукового товариства «Учнівський 

олімп». 

 На цьогорічний конкурс від нашої школи було представлено 5 

науково-дослідницьких робіт, а  представляли їх учні: 

- Киверо Олександр – учень 9 класу – ІІ місце ( керівник Верешко С.І.); 

- Муляр Марія – учениця 10 класу – ІІ місце (керівник Генцар Т.Д.); 

- Сорохан Євгенія – учениця 10 класу – ІІ місце  (керівник Генцар Т.Д.); 

- Чопа Ганна – учениця 11 класу – ІІ місце ( керівник Говдан О.В.); 

- Боцвин Олександр – учень 11 класу – І місце ( керівник Петрик Н.П.). 

 На захисті науково-дослідницьких робіт юні науковці 

демонстрували вміння представляти, аргументувати свої судження, 

дискутувати, вести дебати, доводити свою правоту, ставити питання, 

розв’язувати проблемні ситуації. Такі публічні виступи сприяють розвитку 

комунікативних навичок і є гарною підготовкою учнів до подальшого 

навчання у вузах. 

 Вітаємо переможців та призерів І етапу конкурсу-захисту науково-

дослідницьких робіт у 2018/2019 навчальному році!   

 
 

 

 
З 07 по 12 грудня 2018 року на базі 

Путильського районного центру дитячої 

та юнацької творчості було 

проведено районну новорічно-різдвяну 

виставку-конкурс  

«Новорічна композиція». 

У номінації «Стилізована ялинка» 

учениця 6 класу Вашній Каріна зайняла  

ІІ місце (кер. Дроняк Г.В.). 

У номінації «Новорічний подарунок» 

учениця 7 класу Довженко  Каміла 

зайняла ІІІ місце (кер. Дроняк Г.В.). 

 

 
 



 

 

 

 
    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Сторінку підготувала учениця  9 класу  Чокан Людмила 

Шкільні будні 

Що таке толерантність? 

 У перекладі з латинської «tolerance» означає 

«терпіння». 

 Це слово в медицині позначає здатність 

організму переносити вплив тих чи інших чинників. 

У суспільстві толерантність означає терпимість до 

інших думок, поглядів, традицій. Щоб людство 

успішно розвивалося, треба знаходити спільну мову. 

У безмежному морі різноманітних культур, релігій, 

думок, ідей, що належать людям різних країн на 

планеті, на допомогу має прийти «рятувальне коло» 

толерантності. Ще у ХVIII ст. французький філософ-

просвітитель Франсуа-Марі Вольтер сказав свою 

знамениту фразу: «Ваша думка для мене глибоко 

ворожа, але за Ваше право висловити її я готовий 

віддати своє життя». 

 Толерантність – це повага, сприйняття та 

розуміння багатого різноманіття культур нашого 

світу, форм самовираження та самовиявлення 

людської особистості. Формуванню толерантності 

сприяють знання, відкритість, спілкування та свобода 

думки, совісті й переконань. Також толерантність – 

це єдність у різноманітті, те, що переходу від війни 

до культури миру. Для громадян це, передусім, 

активна позиція, що формується на основі визнання 

універсальних прав та основних свобод людини. 

 Сьогодні толерантність – яскравий показник 

ступеню демократичності кожної держави й одна з 

умов її розвитку. 

 Політична толерантність є основою для 

плідних міжнародних відносин. 

 Для того, щоб досягти успіху у власному 

житті, не витрачати сил на конфлікти, «побутові 

війни», кожному доцільно сформувати у собі 

толерантність як рису характеру.  Для цього 

необхідно:  

1. Бути готовими до того, що всі люди різні – не 

кращі й гірші, а просто різні. 

2. Навчитися сприймати людей такими, якими вони є, 

не намагаючись змінити в них те, що нам не 

подобається. 

3. Цінувати в кожній людині особистість і поважати її 

думки, почуття, переконання незалежно від того, чи 

збігаються 

вони з нашими. 

4. Зберігати «власне обличчя», знайти себе і за будь-

яких обставин залишатися собою. 
  

До Міжнародного дня інвалідів 
  

 Проведення 3 грудня 

Міжнародного дня інвалідів 

спрямовано на привернення уваги до 

проблем інвалідів, захист їх гідності, 

прав і благополуччя, на привернення 

уваги суспільства до переваг, які воно 

отримує від участі інвалідів у  

політичному, соціальному 

економічному і культурному житті. 

Мета, заради якої цей день був 

проголошений, повне і рівне 

дотримання прав людини і участь 

інвалідів в житті суспільства. Ця мета 

була поставлена у Всесвітній програмі 

дій відносно інвалідів, прийнятої 

Генеральною Асамблеєю ООН в 1982 

році. Генасамблея ООН оголосила 3 

грудня Міжнародним днем інвалідів у 

1992 році. 

 Кожен вісімнадцятий українець 

належить до людей, фізичні 

можливості яких обмежені. Пандусів 

(спеціальних доріжок при вході до 

будинків), пристосованих ліфтів, 

обладнаних туалетних кабінок у 

громадських місцях, банкоматів, 

установлених на зручній висоті – усіх 

цих речей, які полегшують життя 

неповноправних, в Україні бракує.

 Але інвалідність - це не вирок. 

Практика показує, що інваліди можуть 

бути і стають повноцінними і високо 

ефективними членами суспільства, 

відмінними фахівцями і навіть 

політиками, економістами, соціально 

активними і життєствердними людьми, 

які надихають багатьох, в тому числі і 

абсолютно здорових членів нашого 

суспільства. 
 

 



 

                             Учні 5-8 класів 

                                      Учні 1-4 класів 

  
                                          

            

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Учні 9-11 класів 
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