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здібностей учнів із предметів природничо-матема-
тичного циклу, вироблення навичок самостійної на-
уково-дослідної роботи, формування готовності до 
свідомого вибору майбутньої професії, основ кор-
поративної культури, виховання в школярів здат-
ності до самостійного вибору та прийняття рішень.

Із 1991 року розпочало діяльність учнівське на-
укове товариство «Сузір’я», до складу якого входять 
учні 8–11-х класів, із 2008-го – учнівське товари-
ство «Паросток», яке об’єднує юних науковців та 
дослідників 2–7-х класів. Педагоги плідно працю-
ють зі здібними та творчо обдарованими учнями. 
Підтвердженням цього є результати їхньої участі в 
міських, обласних, усе українських предметних олім-
піадах, конкурсі-захисті науково-дослідницьких ро-
біт МАН, різних конкурсах, ініційованих МОН.

У 2006 році навчальний заклад увійшов до сот-
ні найкращих шкіл України в номінації «Школа 
професійної кар’єри». У 2007-му досвід діяльно-
сті педагогічного колективу занесено до «Альма-
наху пошани та визнання Полтавщини», у 2008 
році – до літопису сучасної освіти і науки Украї-
ни «Флагман сучасної освіти України». 2015 року 
директорка СЗОШ Алла Тузікова – серед ста 
найкращих керівників навчальних закладів Укра-
їни. У 2010 році її досвід занесено до альманаху 
«Портрети сучасниць», а колектив школи нагоро-
джено бронзовою медаллю та дипломом лауреата 
конкурсу інноваційної діяльності, який проходив 
у рамках ІІ Всеукраїнської виставки «Інноватика 
в освіті України». 2011 року школа отримала ди-
плом Міжнародної виставки «Сучасні навчальні 
заклади – 2011» за активну участь в інноваційній 
модернізації національної системи освіти.

На сучасному етапі СЗОШ І–ІІІ ступенів № 5 
ім. Л. І. Бугаєвської – це заклад, який проєктує й 
апробує новий зміст освіти, активно впроваджує 
STEM-технології, створює умови для гармонійно-
го розвитку кожної особистості.

Марина БОГДАНОВА-ПОРТЯНА,  
заступник директора СЗОШ І–ІІІ ступенів № 5  

ім. Л. І. Бугаєвської

Успішно працює на теренах освітянського 
простору методичне об’єднання вчителів 

української мови та літератури СЗОШ І–ІІІ ступе-
нів № 5 ім. Л. І. Бугаєвської. Темою професійного 
зацікавлення керівника МО української мови й лі-
тератури, зарубіжної літератури, історії Олени Ра-
шиної є «Формування національно свідомої, духов-
но багатої людини майбутнього методом особистіс-
но зорієнтованого навчання». Віра Скрипниченко 
працює над збагаченням, розвитком й активізацією 
словникового запасу школярів через інтеграцію су-
міжних предметів на уроках української мови; Оль-
га Васильєва – над формуванням інформаційної 
компетенції учнів шляхом застосування технології 
критичного мислення; Лілія Дудчак у процесі ви-
кладання української літератури в середній шко-

Спеціалізована загальноосвітня школа І – ІІІ 
ступенів № 5 із поглибленим вивчен-

ням предметів природничо-математичного циклу 
ім. Л. І. Бугаєвської (м. Горішні Плавні) заснована в 
1979 році. Педагогічний колектив під керівництвом 
Тузікової Алли Миколаївни працює над зміцнен-
ням іміджу закладу, примноженням досягнень, про-
довженням традицій, започаткованих попередника-
ми, над реалізацією основної мети: «Кожній дитині 
– освіту на рівні державних стандартів, фізичне та 
емоційне здоров’я, відкриті двері у профільну, про-
фесійну та вищу освіту». Для цього залежно від 
запитів учнів навчання в старшій школі здійсню-
ється за математичним і технологічним профілями; 
у 8–9-х класах поглиблено вивчають математику, 
фізику, хімію, біо логію; школярі займаються про-
грамуванням та робототехнікою.

Активно впроваджувати інформаційно-кому-
нікаційні технології дає змогу високий рівень від-
повідних компетентностей педагогів школи. На-
вчальний заклад має сучасну матеріальну базу, 
оснащений комп’ютерами з доступом до інтернету, 
інтерактивними і мультимедійними комплексами. 
Під час навчання учні можуть використовувати на-
явне шкільне обладнання та працювати із власними 
ґаджетами. 

Сьогодні в СЗОШ І–ІІІ ступенів № 5 ім. Л. І. Бу-
гаєвської навчаються 949 учнів, працюють 58 педа-
гогічних працівників. Методична робота в закладі 
здійснюється через функціонування школи моло-
дого вчителя, методичних предметних об’єднань. 
Учителі діляться й обмінюються своїм педагогічним 
досвідом на методичних порталах МОН України, 
публікуючи матеріали в різноманітних наукових, 
методичних та фахових журналах, створюють влас-
ні вебсайти та блоги. Ефективно працює шкільний 
сайт, на якому висвітлюють новини, розміщують 
інформаційні матеріали.

Школа здійснює експериментальну діяльність: 
бере участь у Всеукраїнському експерименті з теми 
«Науково-методичні засади впровадження фінан-
сової грамотності в навчально-виховний процес на-
вчальних закладів», науково-педагогічному проєкті 
«Інтелект України», інноваційному освітньому про-
єкті «На крилах успіху», регіональному експери-
менті «Методична система впровадження освітньої 
робототехніки в дошкільному та загальноосвітньо-
му навчальному закладі», Всеукраїнському соціаль-
ному проєкті ДТЕК «Енергоефективні школи: нова 
генерація».

Із метою забезпечення майбутнього притоку до 
підприємств компанії «FERREXPO» високоосві-
ченої молоді, яка матиме якісну підготовку й буде 
користуватися попитом на підприємствах групи 
«FERREXPO» та ринку праці загалом, із 2016 року 
в СЗОШ І–ІІІ ступенів № 5 ім. Л. І. Бугаєвської 
стартував регіональний проєкт «Крок у профе-
сійне майбутнє». Завданнями профільних класів 
«FERREXPO» є виявлення й розвиток творчих 
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своїх думок і почуттів школярі долають психологічні 
проблеми, пізнають себе, можуть бачити світ своїх 
однолітків як власний. Участь і перемоги в конкурсах 
творчих робіт, друкування віршів у періодиці, перші 
дитячі збірочки поезій приносять радість й учням, і 
їхнім наставникам.

Тісний зв’язок усіх предметів гуманітарного циклу 
– запорука успішного оволодіння знаннями. Історія, 
українська мова, українська та зарубіжна літератури, 
англійська мова у взаємозв’язку сприяють вихованню 
випускників із гуманістичним світоглядом, критичним 
мисленням, із багатим духовно-емоційним світом.

Під час роботи з учнями важливим є визначення 
рівня їхньої освітньої компетенції. Педагоги вико-
ристовують засоби, які включають диференційований 
підхід до кожної особистості: олімпіади, робота МАН, 
моніторинги знань, діагностування, заліки, конкурси, 
дебатні клуби, свята, культурно-мистецькі акції, зв’я-
зок із ВНЗ, технологія портфоліо. 

Предметні учнівські олімпіади та наукові дослі-
дження є традиційними формами роботи в навчаль-
ному закладі, адже вони реалізують бажання школярів 
перевірити свої знання, здібності, уміння, стимулюють 
потяг до самоосвіти, виховують наполегливість, фор-
мують поглиблений інтерес до предмета. Невід’ємним 
компонентом ефективної дія льності МАН є співпраця 
з вищими навчальними закладами, науковими устано-
вами, бізнес-структурами, що сприяє успішному вико-
нанню її основної функції – формування інтелектуаль-
ного потенціалу української нації. Навчальний заклад 
співпрацює з вузами Кременчука, Полтави, Дніпра, 
Кривого Рогу.

Свята й культурно-мистецькі акції урізноманіт-
нюють шкільне життя, забезпечують розвиток ін-
телектуальних, творчих здібностей учнів на основі 
індивідуального підходу, дають змогу пізнати загаль-
нолюдські цінності, забезпечують усебічний розвиток 
особистості, її нахилів, інтересів.

Час не стоїть на місці. Ідуть на заслужений від-
починок одні, на зміну приходять інші. Попереду ще 
нові вершини, які будуть долати наступні покоління. 
Їм є чому і є в кого вчитися.

Лілія ДУДЧАК, Олена РАШИНА, учителі  
української мови та літератури СЗОШ  
І–ІІІ ступенів № 5 ім. Л. І. Бугаєвської

лі застосовує метод діалогу 
культур; Лариса Печонкіна 
прагне формувати й розвива-
ти критичне мислення учнів у 
середній школі; Наталія Шуть 
розробляє інноваційні при-
йоми активізації пі знавальної 
дія льності школярів на уроках 
української мови. 

Кожен словесник є творчою 
особистістю, що постійно орієн-
тується на науково-методичну 
думку, пильно стежить за педа-
гогічними новинками, намагаю-
чись одразу впроваджувати їх 
у своїй роботі. Учителі є пере-
можцями міських, обласних та 
лауреатами всеукраїнських професійних конкурсів. Це 
команда однодумців, яка ніколи не зупиняється, завж-
ди прагне йти вперед. Усе, що вдалося досягнути за 
роки тісної співпраці, було направлене на культурний, 
емоційний, духовний розвиток дітей, на їхню адапта-
цію в такому складному сучасному світі. Педагоги на-
магаються іти в ногу з часом, тому будують роботу на 
основі креативних ідей, творчого зростання, поширен-
ня свого й використання перспективного досвіду колег. 
Інформаційні технології стали невід’ємною частиною 
навчального процесу в закладі освіти.

Словесники працюють над створенням моделі ін-
новаційного підходу до роботи МО. Сучасні кабіне-
ти дають змогу краще подавати навчальний матеріал, 
роби ти його більш цікавим, швидко перевірити знання 
учнів, підвищувати їхній інтерес. Нині вчителі мають 
можливість отримувати найсвіжішу інформацію, ак-
тивно спілкуватися з колегами, учнями, батьками в ре-
жимі онлайн. Маючи свої персональні сторінки в соці-
альних мережах, намагаються бути носіями культури, 
знань, усього передового, що з’являється по всякчас.

Однак підсумком педагогічної діяльності є резуль-
тативність у роботі з учнями. Безліч учнівських пере-
мог у міських, обласних і всеукраїнських олімпіадах, 
у конкурсах-захистах науково-дослідницьких робіт, 
творчих конкурсах, вибір випускниками гуманітар-
них спеціальностей, зокрема професії педагога, свід-
чать про те, що вчителі цього методичного об’єднання 
дбають про утвердження статусу гуманітарної освіти, 
про піднесення престижності української мови серед 
учнівської молоді, виховують повагу до культурного 
надбання й традицій українського народу. 

На жаль, в Україні панує криза дитячого читан-
ня. Сучасні учні не цінують книжку. Особливо мало 
школярі зацікавлені читанням художньої літератури. 
Щоб розгорілася згасаюча іскра інтересу, словесники 
намагаються пояснити учням, що справжнє читання 
починається з того моменту, коли за словом людина 
бачить і відчуває те, про що не написано. І відбуваєть-
ся найосновніше: свідомість творить уяву, очі бачать 
одне, а в голові спливає інше.

Неабияку роль учителі-філологи відводять занят-
тям із курсу креативного письма. Учні вчаться читати 
з насолодою, отримувати задоволення від створен-
ня оригінальних текстів. У вільному висловлюванні 
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