
П’ятнашка     П’ятнашка     П’ятнашка     П’ятнашка     П’ятнашка     П’ятнашка  

 

Комунальна установа Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №15 ім. Д. 

Турбіна. 

 

15шкА 
 

Хлопці, 
наздоганяйте! 

Навчальний рік 2018-2019 

почався напружено. «П`ятнаш-

ка» відчула, що шкільна сім`я 

збільшилася. Паралель перших 

та п’ятих класів подовшала, 

першокласникам обладнали такі 

кабінети, де з’явилися нові, 

раніше нечувані зручності, 

запросили учителів-ентузіастів, 

сповнених нових сил. 

І все ж однією з головних 

подій стали вибори до 

Шкільного Сенату. Кандидати 

повинні були підготувати 

агітпрограму, плакат і 

представити власну кандидату-

ру перед виборцями – учнями 8-

11 класів. Учасникам виборчої 

кампанії довелося водночас 

долати тривогу і відчувати  

азарт. У суперництво вступили 

такі восьмикласниці: Ситник 

Ангеліна (8-В), Зозуля 

Олександра (8-В), Угненко 

Катерина (8-В), Мачуліна Діана 

(8-Г), Семенець Валерія (8-А).  

Як перший тур, так і 

заключний успішно пройшли 

всі кандидати. Шкода, що не 

кожну передвиборчу програму 

вдасться здійснити. Хоч на 

окрему шафку для особистих 

речей для кожного чекати 

доведеться ще, мабуть, не один 

рік, зате дискотека вже 

прогриміла. Учнівська кон-

ференція підбила підсумки 

роботи за минулий рік, Ситник 

Ангеліна представила власні 

картини, Зозуля Олександра 

виконала пісню, і Шкільний 

Сенат узявся до щоденних 

справ оновленим складом. 
Зозуля Олександра, член 

гуртка «Юний журналіст» 

У відрив через 
«Інстаграму» 

Сенат Школи подбав про 

дискотеку для учнів 8-9-х 

класів. Анонс події поширено  

було через популярну серед 

підлітків  соціальну  мережу 

«Інстаграм», де спеціально 

створили сторінку, що 

розповідає про нашу школу. 

Ведучий цього профілю в 

мережі досі залишається 

невідомим. Інтрига, шановні! 

 Лише учні «П`ятнашки» 

мали змогу пройти опитування 

й вибрати конкурси та пісні для 

майбутньої вечірки. Останній 

день першої чверті пам’ятати-

мемо довго. Улюблені треки 

лунали, на танцполі «віджига-

ли» не тільки школярі, а й дехто 

з учителів.  Провели короткий 

конкурс талантів, і кожен, хто 

брав участь, залишився 

задоволеним.  Одним словом, 

відірвалися! 
Карпова К., член гуртка 

«Юний журналіст» 

Харків – місто 
яскравих емоцій 

29.09.18 6-А клас здійснив 

захоплюючу подорож  разом з 

класним керівником Гончарен-

ко Світланою Олексіївною та 

вчителем зарубіжної літератури 

Кузнецовою Ларисою Микола-

ївною до Харкова. 

Це велике та красиве місто 

на сході України. Першою 

зупинкою був музей Планета-

рію.                                            

 Школярі дізналися  про 

найперші ракети, успіхи та 

поразки в галузі космонавтики, 

а також  про людей і тварин, які 

полетіли у відкритий космос. 

Екскурсовод зацікавила учнів 

розповідями про давніх єгиптян 

(які  тисячі років тому нібито 

здогадувалися про існування 

сучасної техніки). Кожен мав 

змогу потримати в руках дуже 

важкий, проте  справжній 

уламок метеориту, побачити 

їжу космонавтів та особисті речі 

тих, хто підкорював Всесвіт.  

           Але головною 

подією під час перебування в 

Харкові стали відвідини 

“Франсільванії”. Це містечко 

професій, у якому можна було 

набути життєвого досвіду в 

певній професії, здобути 

практичні навички. Хтось обрав 

локацію, у якій на півгодини 

став  будівельником, хтось - 

пожежником, дизайнером, 

актором, майстром салону 

краси, менеджером автосалону, 

радіоведучим чи Президентом. 

Діти отримали паспорт країни 

«Франсільванія» та перші гроші 

– луїдори, які наприкінці можна 

було обміняти на будь-що 

корисне (браслет, футболку, 

олівець, розклад, чашку, 

іграшку для молодших братиків 

чи сестричок та інше).  

          Покидаючи Харків, 

школярі  сфотографувалися 
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біля міської Ейфелевої вежі – 

родзинки розважального 

центру. Клас був дуже 

щасливий, що відвідав це 

дивовижне місто, другу 

столицю нашої держави. Проте 

як би у Харкові не було красиво 

та добре, вдома у рідних Сумах 

- найкраще. 
Мірошниченко М., 6-А клас, 

кореспондент  

Від міністра освіти до 
рядового вчителя 

Триває обговорення 

Концепції Нової Української 

Школи.  

«Нова українська школа 

— це школа для життя у XXI 

столітті. Ви бачите, як 

змінюються технології, як 

розвивається суспільство, зараз 

ми не можемо точно знати, з 

якими викликами зустрінуться 

діти, які зараз навчаються у 

школі. Тому ми хочемо перейти 

від школи, яка напихає дітей 

знаннями, які дуже швидко 

застарівають, до школи, яка 

вчить знання використовувати», 

-  в інтерв'ю громадському 

телебаченню зауважила міністр 

освіти і науки Лілія Гриневич. 

Думками педагів КУ ЗОШ 

№15 поцікавилась шкільний 

психолог за допомогою анкети. 

1. Як Ви оцінюєте стан 

сучасної вітчизняної освіти? 

8,1% (3) – опитаних зазначили 

про застій стану сучасної 

освіти;  

27% (10) – вважають, що 

вітчизняна освіта перебуває у 

стані кризи; 

5,5% (2) – вважають, що у стані 

занепаду; 

16,2% (6) – зазначили про 

підйом освіти; 

40,5% (15) – вважають, що на 

даний момент панує хаотизація; 

Інший варіант відповіді – 2,7% 

(1) - «стабільність».  

2. Як ставляться вчителі 

Вашої школи до 

впровадження Концепції  

Нової Української Школи? 

54,1% (20) – педагогів загалом 

оцінюють позитивно; 

16,2% (6) – респондентів обрали 

негативну відповідь; 

29,7% (11) – ставляться 

нейтрально. 

3. Як Ви оцінюєте якість 

надання освітніх послуг у 

Вашому закладі освіти? 

8,1% (3) – опитуваних 

оцінюють дуже високо;  

54,1% (20) – педагогів 

зазначили про високий 

показник; 

27% (10) – вважають, що 

навчальний заклад має 

результат вище середнього; 

10,8% (4) – відзначили  середній 

рівень. 
Міщенко Є. Ю. 

 

 
 
 

Портрет трудівниці 
– майбутньої 
випускниці 

Як не прикро, дозвілля 

сучасних підлітків пов’язане з 

гаджетами занадто тісно. 

Авжеж, телефон, планшет, 

комп’ютер роблять життя 

зручнішим, але псують зір, 

поставу, відбирають час, який 

можна використати більш 

доцільно. 

Здоров’я, час – то наші 

багатства. Старшокласникам це 

добре відомо. Тож варто 

придивитися до кращих із них. 

Одразу на думку спадає 

ім’я учениці 11-А класу 

Перерви Лілії. Худенька, 

кароока, з ледь помітними 

веснянками дівчина тримається  

скромно. А може похвалитися 

успіхами в навчанні: не просто 

відмінниця, а постійна учасниця  

міських олімпіад з української 

(5  місце  у 2017 та 8 у 2018) та 

англійської мов (пройшла до ІІІ 

туру конкурсу «FLEX», кінцева 

мета якого – міжнародний 

обмін студентами). Хоч 

навчання в профільному класі 

складне, Ліля не кидає 

улюбленої справи. Танцює в 

бально-спортивному клубі 

«Симпатія». Та ще й як! 

Посідала І та ІІІ місця на 

міжміських змаганнях у Києві. І 

вдома багатодітній родині без її 

допомоги не обійтися. Хто ж, як 

не старша сестра, догляне двох 

менших? Мама довіряє тільки 

Лілі.  

Розум, доброту, терпіння 

дівчини цінують не тільки рідні 

брати, а й подруги в школі, 

танцюристи-бальники. Якщо 

комусь під час тренування не 

вдається запам’ятати нове «па», 

вона допоможе. Однокласники 

вважають Лілю найдобрішою та 

найбільш чуйною в 11-А. Її 

класний керівник Коротенко 

Анжела Анатоліївна говорить: 

«Наша Лілія - надзвичайно 

працьовита та цілеспрямована 

дівчина».  

Старшокласниця часу не 

марнує. І гаджети для неї – 

помічники в роботі. 
Сергєєва К., 8-А клас 

Мрія юного 
дослідника  

Погожого осіннього дня 

після уроків Матвієнко Олена 

Іванівна запросила 6-Б до 

краєнавчого музею,   розташов-

аного на території Сумського 

педуніверситету. Від походу в 

музей діти для себе нового не 

очікували. Але  помилилися. 

Було настільки цікаво, що 

доручили кореспондентту 

поділитися  враженнями з усіма 

читачами «П`ятнашки». 
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Тридцять років для двох: ділити на труднощі чи множити на 
досягнення? 

Людські долі як стежки: то зустрічаються, то розходяться, то поруч біжать двома наїждженими 

коліями. Давним-давно до Сумського державного (тоді ще педагогічного інституту) ім. А.С. Ма-

каренка в один рік та на один філологічний факультет вступили дві майбутні вчительки: Кузнєцова 

Лариса Миколаївна та Підопригора Юлія Олександрівна. Правда, схоже на казку?  

 
Відомо, що у давніх 

китайців існувало прокляття: 

«Щоб ти жив у епоху змін». Та, 

мабуть, що для китайця 

прокляття, те для українця – 

життєва норма. Знаю з 

особистого досвіду, бо 

народилася за часів «застою», 

юність провела за 

«перебудови», а все інше 

свідоме життя … (думаю, 

історики знайдуть визначення 

цьому історичному періоду).  

Але я аж ніяк не вважаю 

це прокляттям. Навпаки, бути 

свідком таких подій – 

надзвичайно цікаво та 

захопливо. 

Не так вже й багато людей 

зможуть похвалитися, що 

вступали до інституту в 

Радянському Союзі, а 

закінчували в незалежній 

Україні. Особисто мені долати 

життєві негаразди допомагає 

оптимізм, гумор та самоіронія. 

Хто я? 

Лариса Миколаївна 

Кузнєцова, учитель зарубіжної 

літератури КУЗОШ №15, м. 

Суми, Сумської області. Ще на 

п’ятому курсі Сумського 

державного педагогічного 

інституту ім.А.С.Макаренка як 

запросили мене працювати до 

цього закладу, то й до цього 

часу я тут (хоча б у цьому – 

постійність). Починала в 

школі як учитель російської 

мови та літератури. Пізніше, 

після зникнення предмету 

«Російська мова» ще раз 

«наступила на граблі» : 

вступила до рідного alma mater 

(який устиг змінитися на 

університет) здобувати 

спеціальність «українська 

мова». Цей досвід дав мені 

найбільше: покращити знання з 

української, заглибитися в рідну 

літературу, а ще – стати фахів- 

цем з предмету, що викладаю – 

зарубіжної літератури (не 

російської ж!). І жодного разу 

не пожалкувала. Після такого 

загартування ніякі зміни не те 

що не страшні, а й на радість. 

Люблю все нове, невідоме, 

цікаве. Разом із моїми учнями, 

яких частіше в школі називають 

«діти Кузнєцової» (пишаюся – я 

«шкільна» багатодітна мама), 

здійснюю мандрівки як 

теренами рідного краю, так і 

закордонні (нехай і 

віртуально!). Прагну на уроках 

не давати готові знання, а 

спонукаю шляхом творчого 

пошуку знаходити власні 

рішення. Навчаю своїх дітей 

бути небайдужими і за будь-

яких обставин залишатися 

Людиною, як герої творів 

зарубіжної літератури Чарлі 

Бакет, Дік Сенд, Джонсі та 

старий Берман, Олівер Твіст, 

Соня Мармеладова, Доллі 

Облонська … .  Адже не тільки 

життя, а й література вчать 

мистецтва бути Людиною.  

Чому я беру участь у 

проекті «Філологічний Олімп»?  

Гм-м-м… Участь у конкурсах 

фахової майстерності «Учитель 

Мрія юного дослідника ( продовження, початок на С.2) 

Розглянули безліч експонатів, навіть деякі  дозволили помацати руками і сфотографуватися з 

ними.  Огляд розпочали з експозиції риб, які водяться в Україні в цілому, у тому числі в Сумській 

області. Ознайомилися з їх підводним життям-буттям. Особливу увагу звернули на себе  риба-куля 

та катран. Навіть уявити собі не могли раніше, що в Азовському морі живуть хоч і невеликі, але ж 

акули, які занесені до Червоної книги України. 

 Переходячи від стенда до стенда з фотографіями,  надовго затрималися біля виставки опудал 

тварин та птахів. Також в музеї  було представлено колекцію різних мінералів та гірських порід. 

 Тут по-іншому сприймається інформацію, краще запам’ятовується, бо екскурсанти 

пов’язують почуте й побачене з реальним життям. Час пролетів просто непомітно. 

 Музей - це справжня мрія для юного дослідника.   Комусь більше сподобались  мінерали,  а 

комусь тварини. Найдопитливішим  цікаво геть усе! 
Федько М., 6-Б клас, кореспондент 
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року» та «Класний керівник 

року», «Кращий кабінет» брала, 

сертифікати «Intel», «Щоден-

ник.ua», «Школа підприємниць-

кої діяльності», «Школа 

педагогічних ініціатив» та ще 

декілька маю, переможця 

літературно-мистецьких кон-

курсів готувала, міське 

методичне об’єднання вчителів 

російської мови та зарубіжної 

літератури очолюю… Новий 

міністр освіти презентувала 

концепцію «Нова українська 

школа», нові діти переступлять 

поріг кабінету зарубіжної 

літератури, нові зміни до 

програми, а значить, попереду 

багато чого незвіданого та 

цікавого. Час долати наступну 

вершину! Повертаюся до часів 

своєї молодості: «Перемен 

требуют наши сердца»! Нам не 

звикати . 

Про доброту 
Чи задумувались ви над 

тим, де живе добро? Воно - 

поряд, якщо придивитись.  

У нашій школі є чудовий 

вчитель, гарна людина Лариса 

Миколаївна Кузнєцова. Вона не 

тільки цікаво викладає  зарубіж-

ну літературу, а й навчає робити 

добро, що важливо, аби стати 

справжньою особистістю.  

Образ Лариси Миколаївни 

і надихає на добрі справи. 

Учителька має світле волосся, 

завжди гарно виглядає і майже 

кожного дня усміхається. 

Лариса Миколаївна – класний 

керівник 7-Б класу. Уже 3 роки 

вона виховує цих дітей, навчає, 

готує до дорослого життя. 

Лариса Миколаївна завжди 

захистить того, кому потрібна 

допомога. Наприклад,  минуло-

го тижня Лариса Миколаївна 

вивела 7-Б клас у роздягальню. 

Там були й інші класи. Але 

учителька не дала їм забрати 

свої речі, доки 7-Б клас, перший 

у черзі,  не отримав свої. Я дуже 

пишаюся вчителькою, яка 

багатьох навчила, виховала  

покоління талановитих, 

розумних, ґречних учнів. 

Сердюк Т., 8-А клас 

"Слово, моя ти єдиная 
зброє…"  

 Якщо вам вдасться поміж 

«дубочками»-парубочками та 

«берізками»-дівчатами 

розгледіти Підопригору Юлію 

Олексан-дрівну, то пові-рити, 

що вона може так голос 

підняти, аби тридцять базік 

угамувати, буде важко. Однак, 

трапляється, бо найбільше не 

терпить ледарства, недис-

циплінованості й підлабузниц-

тва.  

Навчає школярів «мови 

солов’їної», метушиться, радіє, 

що за останні 4 роки допомогла 

Перерві Л. нижче 5 місця на 

міських олімпіадах не 

опускатися, Васильєвій С. 

дістатися до обласного етапу 

конкурсу-захисту МАН, а 

Свєтличній Т. посісти  і в МАНі 

ІІ місце,  і в «Диві калиновому», 

команді «Імпульс» тричі стати 

призером обласного турніру 

юних журналістів, вийти до 

фіналу всеукраїнського. Гурток 

журналістів, газета «П`ятнаш-

ка», щорічний конкурс ЗМІ (або 

два, щоб немало було)  – теж її 

клопіт. А ще є майбутні 

медалісти, веселуни-солісти, 

забіяки, забудьки й упертюхи, 

їхні батьки – усі, кому потрібні  

увага й ... увага. 
 

  Мріє про часи, коли  

перестануть змінювати щороку, 

коли одинадцятикласники ЗНО 

складуть, коли 8-В з 8-Г 

робитимуть не тільки те, що 

хочеться, а й те, що треба. «От 

тоді, - жартує Юлія Олександр-

івна, - мене трохи попустить». 

 

Казка власноруч 
«Новорічний настрій 

створимо своїми руками!» - 

вирішили члени драматичного 

гуртка «Пігмаліон» і взялися до 

справи.  

19 грудня у холі не 

скупився на привітання 

Миколайчик (Мар`єта О., 7-А), 

його підтримував співом 

фольклорний колектив 

«Світлиця» (учні 7-В із 

керівником Сергієнко Н.В.). 

Цього ж дня розпочалися 

новорічні ранки. За сценарієм 

Геращенко Е. М.  та Білокур А. 

Ю. гуртківці зіграли дві казки 

для молодших школярів та 

власну версію вистави «Ніч 

перед Різдвом» для старших 

школярів. Зустрічали свято в 

товаристві аж двох 

«заслужених» Дідів Морозів 

(Білоусенка М. та Кощія М., 11-

А) і дуета Снігуроньок. Ролі 

Казки та Зими виконали Коваль 

В. і Венгер К., запам’яталися 

також виступи учнів 5-Г, 5-В, 9-

А класів, вокального колективу 

«Елегія» та танцювального 

колективу «Променад». 
Угненко К., 8-В клас 
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