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Легко того вчити, хто хоче все знати 
Ми всі народились із природною допитливістю. Ми хочемо дізнаватись, але робота і 

професійне життя часто зменшують час і бажання використовувати цю природну цікавість. Розвиток 

звички навчатися, свідомо створеної та сумлінно розвинутої, може стати вашою дорогою до 

професійного росту та особистого щастя. І це головне завдання сучасної шкільної освіти. Але 

наполегливо і безперервно вчитись — не просте рішення. По-перше, щоб навчання стало для вас 

звичкою, ви повинні чітко визначитись із результатами, яких хочете досягнути. Пропонуємо брати 

приклад із випускників 2017-2018 н. р.  

Колектив школи по праву пишається їхніми навчальними досягненнями. У  рейтингу оосвітніх 

закладів Сум, що посіли найвищі місця у рейтингу шкіл України за підсумками ЗНО 2018 року, рідна 

«П`ятнашка» знаходиться на призовому ІІІ місці. Школи у таблиці ранжовані за рейтинговим балом, 

який розрахований на підставі середнього значення балів зовнішнього незалежного оцінювання, 

отриманих учасниками тестування з усіх предметів ЗНО, та з урахуванням загальної кількості 

складених тестів випускниками кожної школи, — повідомляє «Освіта.ua». 

Рейтинг шкіл Сум 

Назва навчального 

закладу Місце TOP 

Рейт. 

бал 

Бал 

ЗНО 

Учнів / 

тестів Склав (%) 

Приватний 
загальноосвітній 
навчальний заклад 
Сумська приватна 
гімназія «Просперітас» 

1 28 154.6 181.8 1/4 100 

Комунальна установа 
Сумська класична 
гімназія Сумської 
міськради 

2 44 152.9 167.7 113/417 100 

Комунальна установа 
Сумська ЗОШ І-ІІІ ст. 
№ 15 імені Д. Турбіна, 
м. Суми, Сумської обл. 

3 182 144.2 167.1 26/87 100 

Комунальна установа 
Сумська гімназія № 1 
м. Суми Сумської обл. 

4 252 141.7 159.3 73/267 99 
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Легко того вчити, хто 
хоче все знати 

(продовження, початок С.1) 

По-друге, реалістичні цілі 

– це ретельно сплановані 

завдання. Їх можна поділити на 

такі, які б  хотілося досягнути 

протягом року (наприклад, 

опрацювати 24 книги у 2019 

році), та щоденні або 

щотижневі звички, які потрібно 

удосконалювати відповідно до 

цілей (наприклад, читати та 

занотовувати більше 20 хв. 

протягом 5 днів на тиждень). 

Свої довготермінові цілі  

відслідковуйте в щоденнику. 

Щоденні та щотижневі звички 

контролюйте через додаток на 

телефоні, який дозволяє швидко 

і просто вводити закінчення 

звичок на щоденній основі, та 

стежити за їх дотриманням. Ці 

цілі перетворили неясне 

бажання удосконалювати 

навчання в конкретний набір 

дій. 

Маючи цілі, розробіть 

програму навчання. Два рази на 

місяць аналізуйте власні 

навчальні досягнення, що 

допоможе  втримуватись на 

шляху до власних цілей і 

зробить досягнення їх більш 

захопливим. 

Окрім цього, створіть  

групу, члени якої читають та 

редагують роботи один одного. 

Найкраще приєднуватись до тих 

груп, темою яких є саме та, яку 

б ви хотіли вивчати. 

По-третє, для того, щоб 

сфокусуватись на своїх цілях, 

потрібно позбутись факторів, 

які вас відволікають. Навчання 

— весела річ, але крім цього, це 

ще й важка робота. 

Багатозадачність та 

технології ( мобільні телефони, 

електронна пошта) можуть 

відволікати вас від навчання. 

Тому вчіться виділяти для нього 

час, та мінімізувати кількість  

перерв. Якщо ви хочете, 

наприклад, почитати, знайдіть 

тихе та спокійне місце, забувши 

про свій телефон. Якщо 

відвідуєте певні заняття, 

візьміть з собою зошит та 

ручку, і записуйте, адже це 

покращує здатність запам’ято-

вувати. А от ноутбуки, 

телефони та інші відволікаючі 

пристрої залишайте в машині чи 

в сумці. Позбувшись фізично 

від факторів відволікання, 

спробуйте впорядкувати свої 

думки. Декому, наприклад, в 

цьому допомагає медитація, 

аутотренінг, звичайне 

приготування навчального 

приладдя, упорядкування 

робочого місця. Після них 

краще фокусуватись, а тому 

зберігати увагу і  читати 

складний текст. 

І ще одне: в разі 

необхідності, ви можете 

використовувати технології в 

навчанні. Хоч вони можуть 

відволікати, але також можуть 

бути корисними. Адже існує 

безліч безкоштовних 

навчальних онлайн-платформ, 

завдяки яким студенти на 

відстані можуть отримувати 

знання та вчитись у геніальних 

людей. 

Подкасти, аудіокниги, 

електронні книги та інші засоби 

дозволяють мати під рукою 

книгу в будь-який час. Завдяки 

електронним книгам можемо 

читати вдвічі більше за рік. 

Об’єднайте ці інструменти з 

додатками, які дозволяють 

відстежувати ваші звички, і 

технологія може стати для вас 

важливим компонентом в 

щоденному навчанні. 

Тож не бійтесь 

поглиблювати свої знання, 

відкривати нові горизонти та 

досягати поставлених цілей, 

зробивши навчання корисною 

звичкою! 
Підопригора Ю.О., редактор 

Складність предмету  
не перешкода 

Цього року на 

всеукраїнському незалежному 

тестуванні в Сумах тільки 

чотири особи змогли отримати 

найвищий бал. В області таких 

лише семеро. І зовсім не дивно, 

що серед них наша Ганна 

Ворожбян – знавець хімії. 

Захоплення непростою 

наукою дівчина перейняла від 

бабусі – учительки хімії Лариси 

Михайлівни, яка чимало зусиль 

доклала до виховання онуки. 

«18 років тому моя бабуся 

вийшла на пенсію, і у нас 

з’явилася прекрасна можливість  

додатково займатися. Крім 

хімії, я любила біологію, мені 

завжди  близькими були 

природничі науки,» - розповідає 

випускниця. Серед захоплень 

також були малювання, 

плетіння, вишивка. 

«П`ятнашку» Ганна згадує 

тепло,  найтяжче було 

розлучитися із уроками хімії під 

керівництвом Олени Іванівни 

Матвієнко та класним 

керівником Іриною 

Володимирівною Бойко.  

Дівчина не шкодувала 

часу на навчання, брала участь 

у конкурсах і олімпіадах, хоч 

далі міських пробитися не 

щастило. Найвище досягнення 

шкільних років – ІІІ місце в 

Сумах. Батьки завжди 

підтримували дочку, разом 

мріяли про перемогу. «Мама у 

мене – поліцейський, а тато – 

машинобудівельник.  Я ж два 

роки готувалася до медичного. 

Але біда в тому, що 

психологічно мені важко 

працювати з кров’ю, не 

переношу її вигляд. Тож 

вирішила вступати на хімічний 

факультет і займатися 

фармакологією», - зізнається 

Ганна Ворожбян.  

Вона  може обирати будь-  
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Нащадки козаків 

З 7 по 9 грудня 2018 року юні «джури» (11-14 років): Гончаров 

Дмитро,Тимченко Назар, Ведмідь Аліса, Зубренко Аріна, Самсоненко 

Марина під керівництвом Покидченко Н.А. взяли участь у 

Республіканському зборі лідерів учнівського самоврядування Військово-

патріотичної гри «Сокіл» («Джура»), що відбувався в місті Києві.  

За три дні вишколу джури прослухали лекції, відвідали  

різноманітні майстер-класи, самостійно придумали  назви куренів, 

козацькі кричалки, співали козацькі пісні, опанували лазерну зброю та грали в лазертаг.  

Рій нашої школи виборов ІІ місце в інтелектуальній грі з історії, пропустивши вперед тільки 

команду Львівської області. І найважливіше - знайдено нових друзів із усіх куточків України. 

Зараз в школі діє три рої: «Нащадки козаків»(3 клас), «Патріот» (5 клас), «Козацька варта» (9-

11 клас). Триває формування  четвертого рою (6-8 класи). На базі роїв буде організований курінь з 

курінним отаманом, працюватиме рада ройових. 
Покидченко Н.А., керівник команди 

який виш, у тому числі 

столичний, адже на тестуванні 

показала високі результати з 

інших предметів також: 

українська мова і література – 

194 бали, біологія – 196, 

математика – 185.  

«Перед тестуванням 

радять кілька днів відпочити. 

Але я не така людина, і весь час 

повторювала пройдений 

матеріал. Якщо ти 

приділятимеш максимум уваги 

повторенню, то зможеш 

показати високий результат», - 

вважає Ганна. 

Навчання планує 

продовжити в Києві, а от 

покидати Україну заради 

підкорення світу не поспішає, 

бо переконана, що й на 

Батьківщині можна багато 

досягти. «Треба розбудовувати 

країну. Робити її кращою. 

Підіймати!» - підсумовує 

дівчина. 
За матеріалами сумської 

газети «Панорама» 

 

 

 
 

 

Дзвони пам’яті  

У листопаді музей 

Сумської міської організації 

ветеранів України «Дзвони 

пам’яті»  розчинив двері для 

учнів КУЗОШ №15, м. Суми. 

Цікаві екскурсії  школа 

організовує  часто, ледь не 

щотижня. Але саме цей візит 

надовго залишиться в пам’яті 

одинадцятикласників. 

На порозі гостей зустрів 

Анатолій Михайлович Близнюк 

– керівник музею, екскурсовод 

та автор багатьох книг про 

Сумщину. Його розповідь 

захопила з перших хвилин. 

Вражав ентузіазм, із яким 

Анатолій Михайлович описував 

експозицію, присвячену героям 

війни, розповідав про історію  її 

створення. Очі, вираз обличчя 

свідчили про любов до справи. 

Відразу було помітно, що 

чоловік «горить» роботою.  

Історичні документи, 

книги, археологічні знахідки,  

військове озброєння –  такі  

експонати були  представлені 

учням. Особливо підлітків 

вразили історії про тих 

земляків, які боролися  з 

ворогом. 

Нестеренко Софія, 11-А клас, 

кореспондент «П`ятнашки» 

Скільки маємо героїв? 

08.06.2018 загони 

«Червоне й чорне» та 

«Бджілки» пришкільного 

табору відвідали експозицію 

«Герої Небесної Сотні та АТО» 

у Сумському краєзнавчому 

музеї.  

Школярі розглянули 

символічну стіну пам’яті з 

іменами та портретами 150 

героїв-земляків, особисті речі, 

передані сім’ями загиблих 

воїнів, фотографії з місця 

бойових дій, уламки снарядів та 

бойове спорядження. 

Підлітки дізналися не 

тільки про мужність сучасних 

оборонців незалежності 

України, а й про їх  гідну 

підтримку волонтерами-

патріотами, серед яких 

знайшлося чимало знайомих 

людей,  доброчинними  

сумськими організаціями. 

Побачене переконує: герої – 

поруч. 

Задорожня Л.В., учитель 

математики, вихователь табору 
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Короновані словом 
18 вересня 2018 року в 

Сумській міській бібліотеці імені 

Тараса Шевченка відбулася 

зустріч поціновувачів літератури 

рідного краю. 

 Учні 6-А класу разом з 

керівником Музею письменників 

Сумщини Гончаренко Світланою 

Олексіївною відвідали захід, на 

якому познайомилися з 

Сумськими номінантами 

Міжнародного конкурсу " Ко-

ронація слова". Екскурсоводи 

музею назвали зустріч цікавою. 

Уперше учні дізналися про 

сумського письменника 

Владислава Івченка - визначну 

постать у галузі літератури. 

Приємною була також розмова із 

Євгеном Положієм, який уже не-

одноразово приходив до ЗОШ№ 

15 із презентацією своїх творів. 

Гості заходу мали можливість 

поставити декілька запитань 

митцям, послухати про подальші 

творчі плани та взяти автограф.  

Сподіваємося, що такі 

зустрічі збиратимуть і надалі тих, 

хто цінує літературу як 

неповторний вид мистецтва. 
Керівник Музею письменників 

Сумщини 

 

“Що? Де? Коли?» 
«Що? Де? Коли?» - дуже цікавий 

щорічний конкурс  для допитлив-

их школярів міста Суми. 

Змагання влаштовують працівники  

Палацу Дітей та Юнацтва. Кілька 

років поспіль команда  

 «П`ятнашки» - у колі 

переможців. Листопад 2018 

для нас знову «урожайний»: 

збірна команда за участю 

представників 7-А та 7-Б 

класів обіграла суперників. 

Усі питання були  

незвичайними. Наприклад:«У 

2009  році у місті Дніпрі був 

помічений рекламний стенд, 

на якому зяяв розкритий біб 

гороху. У стручку не 

вистачало однієї горошини. 

Чиї послуги рекламував 

стенд?» Розумнички не 

забарилися із правильною 

відповіддю: «Стоматолога!» 

Проте, щоб роздрукувати  всі 

несподівані завдання, не 

вистачить й усієї газети. 

Конкурс, справді, клас-

ний, атмосфера  весела та 

затишна, а стосунки між 

командами та учасниками 

дружні та щирі. То чом би не 

отримати задоволення і 2019 

року? 
Шевич В.,член гуртка 

«Юний журналіст» 

«Фабрика 
зірок» продовжує 

роботу 
З 6 по 8 листопада 2018 

року охочі продемонструвати 

власні таланти безперервно 

змінювали один одного на 

сцені шкільної актової зали. 

Відчути дух творчості 

допоможуть спогади  Малюги 
Анастасії, учениці 6-Б класу, 
призера конкурсу: 

«Співати -  це моє 

улюблене заняття. Співаю з 

дитинства і не уявляю без 

співу жодного дня. Проте 

виступати у школі почала 

нещодавно, лише з 4-го класу. 

 Нещодавно мені  

пощастило брати  участь у 

«Фабриці зірок». 

Коли  вийшла до глядачів 

і журі,  мене охопила  дивна 

суміш страху та гордості. 

Страху, бо я повинна була 

заспівати гарно  і не 

посоромити ні себе, ні  

класного керівника. А гордості, 

тому що саме я захищала честь 

класу. Наступного дня 

оголосили переможців. Щойно 

дізналася про І місце в 

номінації «Вокал», ледь 

стримала бажання заверещати 

від радості! Здалося, що крила 

виросли і от-от злечу! 

Приємним було те, що мене 

підтримували друзі з мого 

класу та Олена Іванівна 

Матвієнко. 

Ще відповідальнішим був 

наступний тур - міжшкільний. 

Довелося побувати в 

Сумському державному 

університеті. Там я 

хвилювалася більше, ніж 

хотілося б, і тремтіла не тільки 

від холоду. Але на сцені 

відчула приплив енергії, у спів 

вкладала душу. 

 Захищаючи честь школи,  

посіла ІІ місце. Тож на 

канікули піду із гарним 

настроєм». 
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