
 

Ш.  ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС.  

  

3.1. ЗМІСТ ОСВІТИ. 

      Зміст освіти в гімназії будується на основі багатокомпонентного, варіативного змісту 

освіти, застосування особистісне орієнтованих перспективних освітніх технологій, 

комп’ютерної підтримки навчання, діагностичних і стимулюючих форм внутрішнього 

моніторингу забезпечення якості освіти, турботи про безпеку життєдіяльності дітей. 

     Структура навчального року відповідає рекомендаціям МОН України та Департаменту 

освіти і науки, молоді та спорту м. Києва. Гімназія працює за блочно-семестровим робочим 

навчальним планом. Початкова школа та 5-11 класи гімназії працюють в режимі повного 

дня. Тривалість уроків та перерв відповідає  Закону України «Про загальну середню освіту»,  

«Санітарному регламенту» та Регламенту під час карантинних обмежень. 

      Гімназія планує свою роботу самостійно відповідно до стратегії розвитку та річного 

плану роботи. У плані роботи відображаються найголовніші питання освітньої діяльності 

та визначаються перспективи розвитку навчального закладу. 

     У гімназії визначена українська мова навчання й запроваджено поглиблене вивчення 

англійської мови; профілі навчання – філологічний, суспільно-гуманітарний та економіко-

математичний – на основі володіння однією або двома романо-германськими мовами: 

англійською, французькою, німецькою та мовою національних меншин. 

     Для поглиблення загальноосвітніх знань, розвитку інтересів і здібностей учнів, у гімназії 

проводиться: 

 диференціація (внутрішня, покласна, профільна); 

  поглиблене вивчення англійської мови; 

  починаючи з 3 класу вивчення другої іноземної мови; 

 з 5 по 9 клас вводяться  курси за вибором, факультативи, здійснюється до профільна 

підготовка; 

 з 10-11 класу – профільне навчання, включаючи курси за вибором, факультативи, 

спецкурси. 

Структура гімназії включає: 

І ступень – 1 – 4 класи  – початкова школа з поглибленим вивченням англійської мови. 

Тривалість навчання 4 роки. 

ІІ ступінь – 5 – 9 класи – основна гімназія. Тривалість навчання 5 років.  

ІІІ ступінь – 10 – 11 класи – профільна гімназія. Тривалість навчання 2 роки.   

Початкова школа та основна гімназія (1 – 4, 5 – 9 класи) дає базову загальну 

середню освіту, що є фундаментом загальноосвітньої підготовки всіх школярів, формує в 

них готовність до вибору і реалізації форм подальшого одержання освіти і профілю 

навчання.   

 Учні початкової школи та 5 – 6 класів працюють у режимі повного дня. День 

поділяється на дві частини . Перша половина дня – засвоєння предметів інваріантної 

складової. Кількість і послідовність уроків визначаються розкладом занять. У другій 

половині дня планується робота в гуртках та секціях, індивідуальні заняття за інтересами, 

робота над проектними програмами, самопідготовка.  Прогулянка на свіжому повітрі 

(обов'язковий обід після першої половини дня) дає змогу відпочити, відновити 

працездатність учнів. 

      З метою розвитку особистості учнів, їх інтелектуальних здібностей, виховання 

естетичної культури та зміцнення здоров'я, втілення в життя принципів, закладених у 

Державній національній програмі «Освіта» (Україна ХХІ ст.), проекту «Обдарування», 

запроваджено  робота над проектними програмами, робота спортивних секцій (теніс, 



плавання, карате, баскетбол, шахі, футбол); робота естетичних секцій (сучасні спортивні 

танці, музичний гурток). Вводиться додаткова оздоровча година з плавання та хореографії.  

     У 7 – 9-х класах пізнавальні інтереси стають стійкішими, з'являються нові, досить сильні 

мотиви навчання, змінюються критерії самооцінки й оцінки навколишнього, досягаються 

якісні зміни в способах навчальної діяльності, зміцнюється воля і характер, прагнення до 

неформального спілкування й лідерства. Саме тут поступово розгортається систематичне 

вивчення основ наук, підвищується роль теоретичних знань у змісті освіти, формування 

ключових компетентностей, забезпечується задоволення  різноманітних пізнавальних 

інтересів. У навчальний план освітньої програми вводяться спецкурси залежно від 

напрямків (філологічний – поглиблене вивчення англійської мови, суспільно-гуманітарний, 

економіно-математичний).  

       Для формування здорового способу життя, правового й екологічного виховання 

здійснюється робота над загальношкільними проектами та міжнародними проектами 

ЮНЕСКО, які передбачають поєднання теоретичного та практичного матеріалів. А в 

позаурочний час – роботу секцій: наукових, танцювальних,  естетичних, спортивних та ін. 

Усі секції працюють не менше одного разу на тиждень. Показниками їх роботи є виконання 

творчих завдань, що демонструється перед загальною аудиторією – це суспільний огляд 

знань, виступи ансамблю, танцювального колективу, творчі звіти, виставки малюнків, 

спортивні змагання, захист наукових робіт. 

     Профільна гімназія (10 – 11 класи) є останнім етапом одержання повної загальної 

середньої освіти, на якому завершується формування цілісної картини світу, оволодіння 

способами пізнавальної й комунікативної діяльності, умінням одержувати з різних джерел 

інформацію, практичне застосування знання, умінь та навичок, сформованість ключових 

компетентностей. Старша гімназія функціонує переважно як профільна. Це створює значно 

кращі умови для диференційованого навчання, врахування індивідуальних особливостей 

розвитку учнів. Доцільним є поглиблене вивчення окремих предметів, широке 

використання курсів за вибором, факультативів. У гімназії створені сприятливі умови для 

обов’язкового здобуття початкової, базової та повної середньої освіти.   

Особливості освітнього процесу полягають у впровадженні інноваційних 

педагогічних технологій: 

- блочно-семестрової технології навчання; 

- робота  в режимі „Повного дня”; 

- використання інтерактивних технологій в освітньому процесі; 

- проектна діяльність; 

- упровадження STEM-остіти; 

- в гімназії створено здоров’язберігаюче та безпечне освітнє середовище, комфортні та 

безпечні умови навчання та праці (система відео спостереження, електронний 

контроль відвідування, реалізація  проекту «Безпечна школа» (програмно-апаратна 

картково-пропускна система, електронний журнал / щоденник); 

- мережа Інтернет; 

- сформовано інклюзивний, розвивальний та мотивувальний освітній простір; 

- психологічна та логопедична служби; медичний та стоматологічний кабінет; 

- ігрова кімната; 

- басейн; спортивні зали, зал хореографії; 

- розгорнута мережа гуртків та секцій. 

 

3.2. ВИКОНАННЯ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ ЗА 2020/2021 Н. Р. 

    Організація освітнього процесу в гімназії здійснюється на основі Освітньої 

програми, як єдиного комплексу освітніх компонентів, спланованих і організованих для 

досягнення визначених результатів навчання. Освітня програма є матеріалізованою 

освітньою послугою, яку надає гімназія. У її основу покладено освітні потреби замовників 

та здобувачів освіти, педагогічного потенціалу, матеріально-технічної бази, тобто 



поглиблене вивчення англійської мови з початкової школи, допрофільна та профільна 

підготовка за напрямами: філологічний (іноземна філологія), економіко-математичний, 

суспільно-гуманітарний, розроблена на виконання закону «Про освіту», ст. 15 Закону 

України «Про загальну середню освіту», для 1-4 класів - Державного стандарту початкової 

освіти, затвердженого постановою  Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2018 р. № 87, 

Санітарного регламенту.  

     При складанні освітньої програми використана Типова освітня програма для закладів 

загальної середньої освіти (1-3 класи), розроблена під керівництвом О. Я. Савченко, 

затверджена Колегією Міністерства освіти і науки 22 лютого 2018 року. 

Освітня програма для 4-х класів розроблена на виконання Закону України «Про 

освіту» та Постанови Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2011 року № 462 «Про 

затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти», Типової  освітньої 

програми закладів загальної середньої освіти І ступеня, затверджена наказом МОН України від 

20.04.18 № 407. Освітня програма для  закладу загальної середньої освіти ІІ ступеня (базова 

середня освіта), ІІІ ступеня (профільна середня освіта) розроблена на виконання Закону 

України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», постанови Кабінету Міністрів 

України від 23 листопада 2011 року № 1392 «Про затвердження Державного стандарту 

базової та повної загальної середньої освіти», Державних санітарних правил і норм на 

підставі типових освітніх програм затверджених наказами МОН України «Про 

затвердження типових освітніх програм закладів загальної середньої освіти» від 21.03.2018 

№ 268 та від 20.04.2018 № 405, 406 та відповідно до листів МОН України від 20.04.2018 № 

1/9-254, від 22.05.2018 № 1/9-332. 

Освітня програма базової середньої та профільної освіти окреслює рекомендовані 

підходи до планування й організації  єдиного комплексу освітніх компонентів для 

досягнення учнями обов’язкових результатів навчання, визначених Державним стандартом 

базової та повної загальної середньої освіти.  

Освітня програма визначає:  

– загальний обсяг навчального навантаження, орієнтовну тривалість і можливі 

взаємозв’язки окремих предметів, факультативів, курсів за вибором тощо, зокрема 

їх інтеграції, а також логічної послідовності їх вивчення які натепер подані в рамках 

навчальних планів;   

– очікувані результати навчання учнів подані в рамках навчальних програм, які мають 

гриф «Затверджено Міністерством освіти і науки України» і розміщені на 

офіційному веб-сайті МОН;  

Відповідно до мети та загальних цілей, окреслених у Державному стандарті, визначено 

завдання, які мають реалізувати вчителі у рамках кожної освітньої галузі. Результати 

навчання це сформованість ключових компетентностей учнів. Такі ключові 

компетентності, як уміння вчитися, ініціативність і підприємливість, екологічна 

грамотність і здоровий спосіб життя, соціальна та громадянська компетентності 

формувалися відразу засобами усіх навчальних предметів;  

– рекомендовані форми організації освітнього процесу та інструменти системи 

внутрішнього забезпечення якості освіти; 

– вимоги до осіб, які можуть розпочати навчання за цією Освітньою програмою. 

Освітня програма містить навчальний план. 



При складанні навчального плану освітньої програми використані варіанти Типових 

навчальних планів, рекомендованих МОН України (наказ від 20.04.2018 № 405, 406) для 5-

11-х класів, від 20.04.2018 № 407 для 3-4-х класів, для 1-2-х класів Типова освітня програма 

для закладів загальної середньої освіти, розроблена О. Я. Савченко від 22 лютого 2018 р. 

Згідно зі стандартом, освітній процес у початковій школі спрямовувався на досягнення 

результатів навчання учнів початкових класів – сформованих ключових і предметних 

компетентностей. 

Освітня програма визначає мету початкової освіти - це всебічний розвиток дитини, 

її талантів, здібностей, компетентностей та наскрізних умінь відповідно до вікових та 

індивідуальних психофізіологічних особливостей і потреб, формування цінностей та 

розвиток самостійності, творчості, допитливості, що забезпечують її готовність до життя в 

демократичному й інформаційному суспільстві, продовження навчання в основній школі. 

У програмі визначено вимоги до конкретних очікуваних результатів навчання; 

коротко вказано відповідний зміст кожного навчального предмета чи інтегрованого курсу.  

Програму побудовано із врахуванням таких принципів:  

- дитиноцентрованості і природовідповідності; 

- узгодження цілей, змісту і очікуваних результатів навчання; 

- науковості, доступності і практичної спрямованості змісту; 

- наступності і перспективності навчання; 

- взаємозв’язаного формування ключових і предметних компетентностей; 

-      логічної послідовності і достатності засвоєння учнями предметних 

компетентностей; 

- можливостей реалізації змісту освіти через предмети або інтегровані курси; 

- творчого використання вчителем програми залежно від умов навчання; 

- адаптації до індивідуальних особливостей, інтелектуальних і фізичних 

можливостей, потреб та інтересів дітей. 

Освітня програма визначає: 

– загальний обсяг навчального навантаження, орієнтовну тривалість і 

можливі взаємозв’язки окремих предметів, факультативів, курсів за 

вибором тощо, зокрема їх інтеграції, а також логічної послідовності їх 

вивчення які натепер подані в рамках навчальних планів;   

– очікувані результати навчання учнів подані в рамках навчальних 

програм, які мають гриф «Затверджено Міністерством освіти і науки 

України» і розміщені на офіційному веб-сайті МОН;  

– рекомендовані форми організації освітнього процесу та інструменти 

системи внутрішнього забезпечення якості освіти; 

– вимоги до осіб, які можуть розпочати навчання за цією Освітньою 

програмою; 

– критерії оцінювання навчальних досягнень учнів. 
Повноцінність базової середньої освіти забезпечувалось реалізацією як інваріантної, 

так і варіативної складових, які в обов’язковому порядку фінансуються з бюджету.  

У 5-11-х класах з поглибленим вивченням окремих предметів (англійської мови, 

економіки, права) навчальне навантаження учнів збільшувалось до норм, що не 

перевищують санітарно-гігієнічних вимог. 

 З метою виконання вимог Державного стандарту навчальні плани гімназії містять 

усі предмети інваріантної складової, передбачені обраним варіантом навчальних планів  

Освітньої програми.  

У класах з поглибленим вивченням окремих предметів (англійської мови, 

економіки, права) навчальне навантаження учнів збільшувалось до норм, що не 

перевищують санітарно-гігієнічних, згідно вимог. 



Очікувані результати навчання здобувачів освіти. Відповідно до мети та загальних 

цілей, окреслених у Державному стандарті, визначено завдання, які мають реалізувати 

вчителі у рамках кожної освітньої галузі. Результати навчання - формування ключових 

компетентностей учнів. 

Такі ключові компетентності, як уміння вчитися, ініціативність і підприємливість, 

екологічна грамотність і здоровий спосіб життя, соціальна та громадянська компетентності 

формувалися відразу засобами усіх навчальних предметів.  

Виокремлення в навчальних програмах таких наскрізних ліній ключових 

компетентностей як «Екологічна безпека й сталий розвиток», «Громадянська 

відповідальність», «Здоров’я і безпека», «Підприємливість і фінансова грамотність» 

спрямоване на формування в учнів здатності застосовувати знання й уміння у реальних 

життєвих ситуаціях. Наскрізні лінії є засобом інтеграції ключових і загально предметних 

компетентностей, окремих предметів та предметних циклів. Наскрізні лінії є значимими 

надпредметними темами, які допомагають формуванню в учнів уявлень про суспільство в 

цілому, розвивають здатність застосовувати отримані знання у різних ситуаціях.  

Навчання за наскрізними лініями реалізувалось  через: 

організацію освітнього середовища — зміст та цілі наскрізних тем урахувалися при 

формуванні духовного, соціального і фізичного середовища навчання; в позакласній 

діяльності, роботі в гуртках, секціях, в проектній діяльності; 

окремі предмети — виходячи із наскрізних тем при вивченні предмета проводились 

відповідні трактовки, приклади і методи навчання, реалізувалися надпредметні, міжкласові 

та загальношкільні проекти. Роль окремих предметів при навчанні за наскрізними темами 

різна і залежить від цілей і змісту окремого предмета та від того, наскільки тісно той чи 

інший предметний цикл пов’язаний із конкретною наскрізною темою. Приклади 

використання наскрізних ліній на уроках та в позаурочний час. 

Наскрізна лінія «Підприємливість та фінансова грамотність» 

Дана наскрізна лінія  призначена забезпечити краще розуміння учням практичних аспектів 

фінансових питань, зокрема, здійснення заощаджень, інвестування, запозичення, 

страхування, кредитування тощо. Вона сприяє розвитку лідерських ініціатив, здатності 

успішно діяти в технологічному швидкозмінному середовищі. 

     Такі курси як “Основи економічних знань”, “Основи податкових знань”, “Основи 

підприємницької діяльності”, “Цікава економіка”, “Основи споживчих знань” 

представляють собою взаємопов'язаний комплекс інтегрованих навчальних дисциплін, що 

є актуальним соціальним запитом суспільства.  

Знання основ підприємницької діяльності – важлива сучасна компетенція учнів (11 В клас, 

урок основ економіки вчитель Саляк В. М). 

  
 

Формування фінансової грамотності: урок – диспут «Роль світових фінансових центрів у 

функціонуванні світової економіки» (11В клас, вчитель Саляк В М) 



  
Формування основ підприємницької діяльності на уроках географії (11 В клас вчитель 

Клюквіна Н. В.)  

 

Наскрізна лінія на уроках хімії передбачає роз”вязання розрахункових задач з 

використанням понять: масова частка домішок у сировині, практичний вихід продукту 

відносно теоретичного, надлишкового реагентів. Вчитель хімії Баланюк Т.В. брала  участь 

у проєкті “Відкритий урок», організований інститутом вдосконалення вчителів імені  

Бориса Грінченка, де були представлені уроки «Фізичні та хімічні явища» та « Масова 

частка речовини в розчині», які транслювалися на  ТРК «Київ»  

 Також було створено цикл відео уроків « Практичні роботи з хімії» для дистанційного 

навчання, які представлені на youtoob каналі  

      Команда учнів 10-В класу продовжувала працювати в рамках міського заходу 

«Проект Н2О» на базі КПДЮ(керівник Баланюк Т.В.)  

  
 

Наскрізна лінія «Екологічна безпека і сталий розвиток» 

Результатом реалізації наскрізної лінії “Екологічна безпека і сталий розвиток” є не лише 

обізнаність учнів із екологічних проблем, пов'язаних із дотриманням чистоти 

навколишнього середовища, а й усвідомлення можливості розв'язання цих проблем 

засобами хімії.  На уроках хімії реалізується під час вивчення тем “Ознайомлення з 

маркуванням небезпечних речовин ”, “Повітря, його склад. Проблема чистого повітря”, 

“Безпечне поводження з речовинами” тощо. Конкурс проектів з хімії «Речовини навколо 

нас»(Баланюк Т.В.)  



Конкурс відеофільмів «Неорганічні речовини:користь і шкода для людини»(Баланюк Т.В.)  

Були проведені екологічні експертизи стану виконання стратегії сталого розвитку ООН в 

Україні учнями 10-х класів(керівник Саляк Л.Ю.). Інтернет-вікторина для учнів 7-их класів 

«Люби і знай тваринний світ» (Мартинюк Л.В.)  

Конкурс плакатів «Мій домашній улюбленець» (Мартинюк Л.В.)  

     Проведення виховного заходу “Екологічний марафон” для учнів 10-х класів, мета якого 

звернути увагу учнів до проблеми забруднення навколишнього середовища та виховувати 

бережливе ставлення до нього, розвивати еколочівну культуру та вміння працювати в 

команді.  

Науково – практична конфереція на уроці біології 10в «Глобальні цілі сталого розвитку» 

   
 

Урок -захист творчих проектів з екології (11 В клас) 

   

 
 

Проведення різноманітних заходів вчителями хімії (Баланюк Т. В., Тарасова І. П.), біології 

(Саляк Л. Ю., Мартинюк Л. В., Тарасова І.  П.), географії (Клюквіна Н. В., вчителями 

початкової школи): 

  

  

   
У початкової школі під час проведення уроків з інтеграційного курсу “Я досліджую світ” 

встановлюються найпростіші взаємозв'язки в живій і неживій природі, між живими 



організмами в навколишнім середовищем, між природними умовами та господарською 

діяльністю людей. Практично відпрацьовуються ці знання під час досліджень та 

експериментальної діяльності, а саме: “Досліди зі снігом”, спостереження за птахами та 

комахами, результати досліджень оформлюються в лепбукі. Роботи над проектом 

“Духовний світ природи  

 Наскрізна лінія “Громадянська відповідальність” спрямована на виховання 

відповідального громадянина своєї держави. Вагомою її складовою є формування в учнів 

культурної самосвідомості, здатності розуміти роль культури у становленні толерантного 

способу мислення і поведінка, шанобливого ставлення до культурних надбань свого 

народу та народів світу. 

На уроках художньої культури це здійснюється під  час ознайомлення учнів з 

досягненнями українського мистецтва, зокрема у контексті світової мистецької спадщини. 

     На уроках іноземних мов  та в позаурочний час проведення свят, заходів, організація 

роботи Євроклубу “Юний посол Миру, участь в проектах ЮНЕСКО. 

Учні та вчителі гімназії у травні відзначали День вишиванки, проводились урочисті 

заходи.   

Відеовітання з нагоди Дня вишиванки «Одягни вишиванку, Україно моя!» (кафедра 

вчителів української мови, учнівське самоврядування, класні керівники 1-11 класів)  

   
 

 

 
Захід до Дня пам’яті Героїв Крут «Знати, пам’ятати, цінувати, берегти!»  (Тодорова Л. Д., 

класні керівники 1-11 класів); флешмоб «Моя Україна – соборна і вільна» до Дня 

Соборності  (Тодорова Л. Д., класні керівники 1-11 класів). 



  
 

Підвищує громадянську відповідальність та компетентність учнів заходи, які організують 

вчителі кафедри історії та правознавства, педагог організатор Тодорова Л. Д. 

      Відзначали День Соборності України та вшановували пам’ять Героїв Круту   

Тиждень пам’яті до Дня вигнання нацистський окупантів з України «Ті, хто боролися за 

свободу» (МО вчителів історії, учнівське самоврядування. класні керівники  1-11 класів);  

- Міжнародний день дитини (учнівське самоврядування)  

https://youtu.be/q-_cBImDGls  

- заходи до Дня пам’яті жертв голодомору   (Тодорова Л. Д., учнівське самоврядування. 

класні керівники 1-11 класів);  

- Посвята в гімназисти (адміністрація гімназії, учнівське самоврядування, класні керівники 

5 класів)  

https://www.youtube.com/watch?v=51Szj5PIBY4  

- національно-патріотичний захід до Дня Гідності та Свободи для учнів 9-11 класів       (МО 

вчителів історії, учнівське самоврядування. класні керівники    1-11 класів );  

- заходи в рамках Всеукраїнської акції «16 днів без насильства» (Тодорова Л. Д., учнівське 

самоврядування. класні керівники 1-11 класів);  

- заходи до Дня збройних сил України «Українська армія – школа мужності» (Горулько В. 

І. учнівське самоврядування, класні керівники 1-11 класів); День рідної мови,    150 річчя з 

дня народження Лесі Українки, Шевченківські свята  

 

 

  
 

 

  
 

 

https://youtu.be/q-_cBImDGls
https://www.youtube.com/watch?v=51Szj5PIBY4


Реалізація наскрізної лінії “Здоров”я і безпека” полягає в усвідомленні значення 

санітарно-гігієничних умов проживання та харчування для збереження життя і здоров'я 

людей, у формуванні знань про небезпечні природні  об'єкти та явища, усвідомлення їх 

впливу на життя людини. В умовах пандемії проведення уроків на свіжому повітрі  

 

  
Учні 11А та 11Б класів у другому семестрі 2020 – 2021 н р (вчитель біології Саляк Л Ю) 

взяли участь у створенні творчих проектів «Особиста програма зміцнення здоров’я» 

    

   

Учні 10 Б класу провели на уроці  біології (вчитель Саляк Л. Ю.) наукове 

дослідження “Вплив на здоров’я  людини хімічних елементів  їжі та якості питної води”  

Учнів 6 класів орієнтуємо на застосування знань щодо 

профілактики інфекційних та паразитичних захворювань; вміння розрізняти отруйні гриби, 

негативні наслідки вживання в їжу продуктів, що уражені цвілевими грибами. 

Учнів 7 класів орієнтуємо на вивчення паразитичних безхребетних для попередження 



зараження. Учнів 8 класів орієнтуємо на формування свідомої мотивації щодо ведення 

здорового способу життя, відповідальності за власне життя і здоров`я.  

 
 

Урок з теми «Паразитичні членистоногі» 

фрагмент уроку проводять студенти біологічного факультету КНУ імені Тараса Шевченка 

  
10-А клас. Реалізація проекту « Скринінг-програми в Україні». 

 

  
Реалізація проекту «Рівний – рівному» 

учениці 11-В класу проводять виховну годину в 3-А класі « Правила гігієни ротової 

порожнини». 

  
 



 
Ранкові зустрічі 

 

  
 

Необхідною умовою формування компетентностей є діяльнісна спрямованість 

навчання, яка передбачає постійне включення учнів до різних видів педагогічно доцільної 

активної навчально-пізнавальної діяльності, а також практична його спрямованість, 

створювання умов для самостійного виведення нового знання, перевірці його на практиці і 

встановлення причинно-наслідкових зв’язків шляхом створення проблемних ситуацій, 

організації спостережень, дослідів та інших видів діяльності.  

В початкової школі продовжено роботу зі здобувачами освіти у  формі проєктної 

діяльності. Вчителі формують в дітей основи проєктної діяльності як способу активного 

здобування знань та їх практичного втілення, розвитку компетентностей. Така форма 

організації пізнавальної діяльності створює комфортні умови навчання, коли кожен 

здобувач освіти відчуває свою успішність, інтелектуальну спроможність. Протягом року 

вчителі продовжували  працювати над проєктами: «Пізнай себе» (керівник:   Мальцева В. 

Б.), метою якого було формування психологічного здоров’я дітей, розвиток творчих 

можливостей, інтелекту; проєкт «Екологічна культура гімназиста» (керівники: Барабаш Т. 

В., Болебрух Н. В.,       Приступа Л. А., Сітайло Л. О.), основними завданнями було 

усвідомлення дітьми поняття людини як складової природи, формування екологічної 

культури; проєкт «Логіка» (керівники: Яковчук С. М., Руденко О. Л.),  метою якого було 

ознайомити із законами  та формами правильного мислення, розвивати творче, унікальне 

мислення окремої особистості; проєкт «Духовний світ природи» (керівники: Задворна Л. 

В., Божко Т. П.,         Снітко О. П., Колодій В. М.), розвиває відповідальність за стан довкілля 

та збереження природи; проєкт «Я і мій край» (керівники: Щирська Л. С., Родащук Л. В., 

Євлаш С. В., Кармаза Л. І.), направлений на пошукову та дослідницьку роботу, результати 

роботи над проєктом знайшли відображення в дитячих альбомах, рефератах, виставках, 

конкурсах; проєкт «Азбука шляхетності» (керівники: Щирська Л. С., Родащук Л. В., Євлаш 

С. В., Кармаза Л. І.), вчить основним правилам поведінки, виховує повагу  інтерес до 

народних традицій; проєкт «Сучасний світ очима першокласника» (керівники: Семенова О. 

О., Руденко О. Л., Роговець С. А., Яковчук С. М.), метою якого є засвоєння учнями системи 

знань про середовище життя та людину, як невід’ємну складову; проєкт «Риторика» 

(керівник: Барабаш Т. В., Болебрух Н. В., Приступа Л. А., Сітайло Л. О.), який допомагає 

розкритись мовленнєвим навичкам дитини; проєкт «Школа успішного господаря» 

(керівник: Стоян Л. І.), який вчить основам економічних знань; «Ейдетика» (керівник: 

Родащук Л. В.), яка дає можливість працювати з живою уявою, використовуючи мнемічні 

прийоми. Людина з такою пам’яттю швидко та ефективно працює з великою кількістю 

інформації без напруження і перевантаження психічної діяльності. 

Проєкт “Сучасний світ очима першокласників» 



  
 

Проєкт “Я і мій край”            Проєкт ”Духовний світ природи”  

 

  
Проєкт  “Азбука шляхетності”  

 
Проєкт  “Риторика”                                                Проєкт     ”Логіка”  

  Міні проєкт  

“Допоможи птахам взимку”  

 

  
Захист навчальних проектів в 8 класі 



   
У основної та старшої гімназії розроблено та обґрунтовано дослідження  на тему 

«Проектні технології на основі  міжпредметних зв’язків з метою впровадження 

компетентнісного підходу у викладанні зарубіжної літератури в умовах інноваційного 

середовища» (Ходорич О.І.), Таран В. Л. «Особливості реалізації міжпредметної інтеграції 

змісту навчання на уроках художньо-естетичного циклу». 

     Проекти вчителів природничих наук («Здорове харчування – основа здоров’я» (біологія 

– основи – здоров’я – хімія)), «Рухова активність – обов’язкова вимога сучасності» - відео 

лекторій з елементами тренінгу (біологія – основи здоров’я – фізична культура), «Вплив 

комп’ютерів на здоров’я молодших школярів – відео лекторій з елементами формування 

навичок правильного користування комп’ютером» (біологія – основи здоров’я- 

інформаційні технології), «Розпорядок дня та його вплив на формування здорового способу 

життя» - (біологія – основи – здоров’я). 

До Всесвітнього Дня раціонального харчування на уроках біології учні 10 – А та 10 

– Б класів провели захист проектів, де переконливо довели необхідність раціонального 

харчування для збереження здоров’я людини. 

  
 

 В освітньої програмі визначено, що формуванню ключових компетентностей сприяє 

встановлення та реалізація в освітньому процесі міжпредметних і внутрішньо 

предметних зв’язків, а саме: змістово-інформаційних, операційно-діяльнісних і 

організаційно-методичних. Сприяють: 

- поглибленню мотивації до вивчення предмету; 

- кращому засвоєнню навчального матеріалу; 

- актуалізації пізнавальної діяльності; 

- розумінню учнями явищ і процесів, що вивчаються; 

- аналізу, зіставленню фактів з різних областей знань; 

- здійсненню цілісного наукового сприймання навколишнього світу. 

Їх використання посилює пізнавальний інтерес учнів до навчання і підвищує рівень 

їхньої загальної культури, створює умови для систематизації навчального матеріалу і 



формування наукового світогляду. Учні набували досвіду застосування знань на практиці 

та перенесення їх в нові ситуації. Цьому сприяє також інтегроване навчання, STEM-освіта. 

10-в; інтегрований урок географія- історія/ Клюквіна Н В; Тиндирика О О/ 

 
Учні 7 Г класу на уроці англійської мови порівнювали історичні факти про 

українських козаків та збройні сили Великобританії. 

  

      

Історія та математика. Під час викладання «Вступу до історії» 5 клас доцільно 

взаємопоєднання знань: тема  «Відлік часу в історії. Лінія часу. Cтоліття, тисячоліття.»  

(математика - синхронні зв'язки - «Натуральні числа. Відрізок. Вимірювання і 

побудова відрізка. Промінь, пряма. Координатний промінь»). 

Урок узагальнення  (урок - гра) у 8-х класах “ Країни Західної Європи XVI –п.п. XVII 

ст.  ”, 2018 р. Міжпредметні зв’язки: Образотворче мистецтво. Тема: Дизайн графічний. 

Розробити ескіз і виготовити плакат, рекламну продукцію. 

  
 

 

3.3. ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ В ГІМНАЗІЇ.  

Основними формами організації освітнього процесу є різні типи уроку, активні, 

пасивні та інтерактивні методи навчання. 



До активних методів навчання відносяться не імітаційні (проблемна лекція, 

дискусія, мозковий штурм, практикум) та імітаційні (неігрові: аналіз конкретних ситуацій, 

аналіз педагогічних знань; ігрові: рольова гра, ігрове проектування, ділова гра, тренінг), які 

сприяють актуалізації навчально-пізнавальної діяльності учнів, їх творчому, 

продуктивному мисленню. 

Пасивні методи навчання дають змогу учням сприймати навчальну інформацію на 

слух або зір, під час яких задіяні лише процеси сприймання, пам’яті й уваги. Інтерактивні 

методи навчання, на відміну від традиційних, ґрунтуються на активній взаємодії учасників 

освітнього процесу та має на меті створити комфортні умови, за яких усі учні активно 

взаємодіють, кожен з них відчуває себе успішним, активно використовується суб’єкт-

суб’єктна взаємодія. До них відносяться інтегровані уроки, уроки-мандрівки, уроки-

змагання, уроки-дослідження, уроки-екскурсії, урок-вікторина, урок-конференція тощо. 

Заслуговує уваги системний досвід роботи вчителів початкової школи за темою:  

«НУШ і STEM – освіта. Можливості її впровадження в початковій школі». 

На кожному етапі навчання є свої особливості STEM-освіти. Якщо йдеться про 

початкову школу, то це формування навичок дослідницької діяльності, але, звичайно, у 

формі, доступній для певного віку, психічного і ментального розвитку; закладення основ 

обізнаності зі STEM-галузей і професій; стимулювання інтересу учнів до подальшого 

опанування курсів, пов’язаних зі STEM. У системі STEM-освіти змінюється роль вчителя 

та учнів. Вчитель  виступає менеджером і консультантом, а учень – дослідником. 

Підкреслюється суспільна значимість особистості, навички долати труднощі,  

робота в команді, надавати одне одному допомогу. 

Одна із форм STEM – освіти, це використання на уроках LEGO технологій   з 

використанням групових та ігрових форм навчання. Конструктор LEGO це потужний 

інструмент навчання в ході використання якого дитина: 

 застосовує логіку, розвиває моторику, креативне мислення; 

 вчиться створювати реальні речі; 

 формуються навички долати труднощі, працювати в команді. 

Впровадження LEGO - конструкторів у освітній процес робить його набагато більш 

привабливим для дитини, сприяє багатогранному розвитку особистості і спонукає до 

самонавчання надалі. 

     
 

 

STEM-освіта дозволяє змінити форму викладання — урок не сфокусований на 

вчителі, у центрі уваги завжди знаходиться вирішення проблеми. Учні шукають рішення не 

в теоретичній площині, а зразу вчаться на практиці, роблячи спроби та помилки.  

Так були проведені заняття «Цікава хімія». 

 



      
 

 Майстер клас «Чарівна глина», під час якого діти вчились працювати на гончарному 

крузі, виготовили чудові вироби з глини.          

 

                   

 

Робимо на уроці слайм (вчителями на цьому уроці були діти). 

   
 Виготовлення шоколадних цукерок. 

     



  
Виготовлення новорічних іграшок. 

     
  

     Спільні уроки з учнями середньої школи. 

         
Робота з інтерактивною дошкою. 

 

STEM – освіта у вивченні природничих дисциплін. 

      Одним з напрямків інноваційного розвитку природничо-математичної науки є 

система STEM (Science – наука, Technology – технологія, Engineering -  інженерія та 

Mathematics -  математика), завдяки якій діти розвивають логічне мислення та технічну 

грамотність, вчаться вирішувати поставлені задачі, стають новаторами.  

    STEM - освіта, направлена на підтримку творчості та інноваційних навичок. Інноваційне 

навчання, на відміну від традиційного, має на меті не так подання певної суми знань, як 

насамперед — забезпечення розвитку особистості учня.  

       Основною метою такого навчання є формування комплексного творчого мислення 

учнів, розвитку в них пам'яті, просторової уяви, логічного мислення, інтуїції, фантазії, 

необхідних для розв'язання будь-яких проблем у галузях науки і техніки. Реалізація цієї 

мети має бути зорієнтована на конкретну особистість учня. Отже, це напрям в освіті, при 

якому в навчальних програмах посилюється природниче науковий компонент + інноваційні 

технології.  

       Раннє залучення в STEM може підтримати не лише розвиток креативного мислення та 

формування компетентності випускника, а й сприяти кращій соціалізації особистості, тому 

що розвиває такі навички, як:   

Співробітництво. Іноді плідна співпраця з товаришами по команді може бути складнішим 

завданням, ніж фактичне завдання, що стоїть перед командою. Маленькі, міждисциплінарні 

команди вимагають співробітництва, взаємодопомоги і швидкого мислення. 



 

Проведення  екологічного квесту для учнів 6-го класу 

Активна позашкільна діяльність, проведення інтерактивних екскурсій, конкурсів і змагань 

пов’язують вивчення шкільного матеріалу з повсякденним життям, допомагають створити 

цілісну наукову картину світу, показують важливість вивчення природничих наук для 

розвитку і збереження людства. 

  

   Проведення екологічного марафону для          учнів 9-х класів 

Все це враховується при викладанні предметів природничого циклу з використанням 

елементів.  STEM-освіти. Прикладом є бінарні уроки, міжпредметні зв’язки тощо. 

 

Бінарний урок  біології і хімії « Білки  - природні полімери»(10 клас) 

  Уроки математики та фізики з використанням елементів STEM-освіти дають 

можливість не тільки розвивати і підтримувати інтерес до предмета, але й бажання 

займатися ними і набувати нові знання, сприяти розвитку особистості, умінню виділяти 



головне в проблемі, формуванню високого рівня елементарних операцій (аналіз, 

порівняння, аналогія, класифікація). Тому вчителі кафедри математики та фізики  Куциба 

О. М., Азовська М. М., Чорна Е. О., Переверзєва А. В., Лисак О. О. намагаються постійно 

застосовувати на уроках  елементи  STEM-освіти. 

   Однією із STEM-технологій навчання математики є використання прикладних 

задач. Розв’язуючи на уроках математики задачі прикладного характеру (економічні, 

екологічні, фізичні) шляхом моделювання, учень отримує факти важливості математики 

для науки і повсякденного життя. Для закріплення відповідної теми на уроці ,ми постійно 

підбираємо  прикладні задачі .  Це можуть бути задачі про архітектурні споруди рідного 

міста або про відомі на весь світ пам’ятки архітектури; це задачі біологічного змісту про 

розмноження бактерій, ріст популяцій комах; хімічного змісту про утворення розчинів, 

швидкість ходу хімічної реакції; фізичного змісту про швидкість руху тіла, виконану 

роботу, силу струму тощо.      

 

 

 

 

Одним із дієвих засобів є практико-орієнтовані завдання. Під практико-

орієнтованими завданнями розуміють завдання, умови яких є описом ситуацій із 

повсякденного життя учнів. Наприклад, у 5 класі пропонуємо  такі завдання: «Обчисліть 

площу класної кімнати, виконавши необхідні вимірювання», «Обчисліть довжину плінтуса, 

необхідного для оздоблення класної кімнати. Скільки вимірів необхідно зробити, 

враховуючи, що кімната має форму прямокутника(квадрата) ?», «Визначте довжину 



власного кроку та виміряйте кроками довжину і ширину спортивного майданчика біля 

школи. Якою буде його площа в кроках? В сантиметрах? В метрах ?».  

Із задоволенням учні «відкривають» для себе геометрію, якщо застосувати на уроках 

орігамі. Орігамі - мистецтво складання паперу без використання клею та ножиць. Згинання 

аркуша паперу – найпростіша операція, яка не потребує жодних особливих навичок, крім 

уяви. Орігамі дає можливість застосовувати графічні вміння та навички учнів у побудові 

схем, рисунків геометричного характеру на площині та в просторі, причому не 

користуючись при цьому креслярськими інструментами. Учні працюють з фігурами, 

перетворюючи їх на інші. У 5 класі пропонуємо завдання «Побудувати пряму, маючи аркуш 

паперу». Спочатку завдання дивує учнів, але згодом дехто пропонує провести пряму по 

одній із сторін прямокутного аркуша паперу. А якщо аркуш має довільну форму? Тоді учні 

методом спроб і помилок приходять до висновку, що достатньо просто перегнути аркуш – 

і лінія перегину буде тією самою шуканою прямою. Завдання: «як з аркуша прямокутної 

форми зробити квадрат; прямокутник розрізати на дві частини так, щоб скласти трикутник 

тощо » дає змогу учням, розвиваючи логіку та креативність , знайомитися з плоскими 

многокутниками та їх елементами. 

Учні з 5 класу на уроках математики знайомляться з елементами моделювання. 

Цьому сприяють завдання такого типу: за допомогою ручок або олівців (рук) 

продемонструвати гострий, прямий, тупий або розгорнутий кут(5кл); паралельні , 

перпендикулярні прямі (6кл) ; суміжні та вертикальні кути (7кл). За допомогою ручок або 

олівців та аркушу паперу продемонструвати: мимобіжні прямі, взаємне розміщення прямої 

та площини (10кл).  

Оскільки класна кімната – модель прямокутного паралелепіпеда, то учням 10- 

11класів на уроках геометрії  даємо завдання : користуючись усіма елементами кімнати, 

навести приклади застосування аксіом стереометрії; ознаки перпендикулярності прямої до 

площини; теореми про три перпендикуляри  та інше. Такі завдання  дають допомогу  дітям  

на ЗНО.  

Наведемо декілька прикладів впровадження елементів STEM-освіти на уроках 

фізики. Зокрема, метод «критичного читання тексту», для порівняння величин або понять, 

метод «Діаграма Ейлера-Вена» та «Асоціативний кущ», «Парад розумних думок», 

створення граф-схем з теми, цікаві запитання з рубрики «Фізика навколо нас», короткі 

повідомлення або презентації з даної теми тощо.  

Особливою формою наскрізного STEM-навчання є інтегровані уроки, які спрямовані 

на встановлення міжпредметних зв’язків. Одним із прикладів цього є фрагмент  уроку 

фізики (Лисак О. О.), де при вивченні  теми «Змінний електричний струм » застосовується 

похідна складеної функції та правила диференціювання. 

 

 
 

Цікавими інтегрованими є уроки фізики, інтегровані з біологією. Наприклад, багато 

рослин і тварин мають дивну властивість-прогнозувати зміни погоди, віщувати різні 

природні явища: землетруси, грози, виверження вулканів. Отже, живі барометри, компаси, 

сейсмографи-це цікавий матеріал для інтеграції фізики з біологією. 

            Учні  із задоволенням працюють над проектами на уроках математики і фізики . 

Прикладами виконаних проектів є інформаційні проекти у 5-му класі «Загадковий світ 



натуральних чисел»(Переверзєва А. В,), у 6-му класі «Пропорція навколо нас»(Азовська 

М. М.), в 7-му класі «Лінійні рівняння і ми» (Азовська М. М.), «У світі трикутників» 

(геометрія), у 8-му класі «Різні способи доведення теореми Піфагора» (геометрія), у 11 

класі «Показникові функції» ( Чорна Е. О.) у 9-му «Квадратична функція» (Куциба О. М.). 

Під час захисту проектів діти вчаться слухати своїх товаришів, аналізувати їхню думку, 

зіставляти зі своєю.  За STEM-навчання в центрі уваги знаходиться практичне завдання чи 

проблема. Учні вчаться знаходити шляхи вирішення не в теорії, а прямо зараз шляхом 

спроб та помилок. 

  Використання STEM-освіти на практиці це прекрасна можливість навчити учнів 

мислити та знаходити необхідну інформацію, вирішувати складні завдання, приймати 

рішення, організовувати співпрацю з іншими учнями та вчителем. Учень вчиться 

створювати ідеї та втілювати їх в життя, презентувати результати власних досліджень. 

     
Усі вчителі кафедри математики і фізики на уроках постійно застосовують 

інноваційні технології, тим самим демонструють тісний зв’язок між математикою, фізикою 

та інформатикою. Впровадження в освітній процес STEM дозволяє сформувати в учнів 

найважливіші характеристики, які визначають компетентного фахівця та дає принципово 

нову модель природничо-математичної освіти з новими можливостями і результатами, як 

для вчителів, так і для учнів. 

Використання Stem-технологій на уроках іноземних мов реалізується в слідующих 

ракурсах: 

Читання наукових текстів із використанням платформи Newsela  та використання 

ігрової навчальної платформи Kahoot т а сервісу Quizlet в 

якості освітніх технологій  

 

Інтегровані уроки – особлива форма Stem-освіти 



  

Проєктна діяльність – ефективний спосіб Stem-навчання 

 

СTEM-освіта - це створення умов щодо збалансованого гармонійного формування 

науково-орієнтованої освіти, що дає змогу учням застосувати набуті знання в будь-яких 

сферах життя. Це стосуєтться і спрямування уроків української мови та літератури. 

У центрі уроку – проблема чи практичне завдання. А діти мають самостійно знайти 

шляхи вирішення проблеми, застосувавши наявні знання, розробляючи моделі, створюючи 

проекти, діти аналізують інформацію, співвідносять її з наявним досвідом і знаннями. Це 

формує в них упевненість у власних силах, переконаність у тому, що вони зможуть за 

необхідності вирішити складні проблеми. 

  Під час проведення уроків та в позакласній роботі вчителі спрямовують зусилля на 

організацію та проведення освітніх заходів щодо  популяризації STEM-навчання: 

конкурсів, змагань, STEM-фестивалів, наукових пікніків, STEM-екскурсій тощо. 

У сучасній школі освітній процес відбувається за умови постійної активної взаємодії всіх 

учасників процесу; учитель та учень є рівноправними суб'єктами навчання. В умовах 

дистанційного навчання педагоги оволодівали новими технологіями взаємодії з учнями з 

метою використання технічних можливостей для виконання навчальних програм та 

надання вихованцям необхідної допомоги. 

 

 
 



Проект «Випускники та малюки». Спільна робота учнів 11 та 5 класів зі створення 

концепту «Мій літературний простір» 

 Проект « Казка моїми очима» 

 Конкурс на кращий колаж «Мій Кобзар» 

 Учні 10-А та 10-Б класів провели науково – практичну конференцію за 

темою  «Розв’язання проблем стратегії сталого розвитку ООН», були розглянуті такі 

проблеми, як «Забезпечення наявності та раціональне використання водних ресурсів і 

санітарії для всіх» та «Збереження та раціональне використання океанів, морів та морських 

ресурсів в інтересах сталого розвитку», що відбулося у вигляді наукових доповідей, 

презентацій, перегляду відеофрагментів, обговорення з опонентами, роботи пресцентру. 

Результатом роботи стали рекомендації за 

означеними проблемами.  

 

 

 
 

Робота динамічних груп – проведення відео лекторію. 

Лекторська група   старших класів провели заняття лекторію для учнів молодших класів за 

темою «Людина – дивовижне творіння природи», які викликали справжній інтерес у дітей 

та отримали високу оцінку педагогів  



 
 

Учениці 8 – Б класу  провели з учнями молодших класів заняття відеолекторію «Сучасні 

гаджети – користь чи шкода?», де на зрозумілих та цікавих прикладах пояснили 

важливість проблеми  

 

 
У 10 – В класі було проведено медичне консультування за темою «Раціональне 

харчування – важлива складова здорового способу життя». Учні, які виконували ролі 

лікарів – гастроентеролога, кардіолога, ендокринолога, нефролога, дерматолога надали 

практичні рекомендації щодо раціонального харчування, відповіли на багаточисельні 

запитання. По закінченні спеціалісти презентували сформовану ними пам’ятку  

 
 

У 10-В класі був проведений  екологічний консиліум, присвяченого актуальності однієї з 

Цілей сталого розвитку ООН – цілі № 15 «Збереження екосистем суші», де учні ретельно, 

з наукової точки зору, розглянули всі аспекти проблеми, визначали причини загострення, 

запропонували шляхи розв’язання.  

  
 

               Традиційні уроки, як основна форма навчання, не задовольняють потреби 

сучасних здобувачів освіти  у самовираженні, самореалізації. Саме тому освітній процес 

постійно удосконалюється завдяки введенню нових технологій, методів, форм урочної та 

позаурочної системи навчання.  

Граючись – вчимося. 



          
 

Проведення дослідів та експериментів. 

 

  

  

   

 

 



Проєкт «Відкритий урок» на ТРК «Київ». Відкритий урок із зарубіжної літератури. 8-й 

клас. Тема уроку: «Пісня про Роланда». Таємничі грані середньовічного героїчного 

епосу». (учитель Ходорич О.І.)                                 

                                                                                      

Проєкт «Відкритий урок» на ТРК «Київ». Відкритий урок із зарубіжної літератури. 8-й 

клас. Тема уроку: «Пісня про Роланда». Образна система твору». (учитель Ходорич О.І.) 

 
. Захист проєктів «Сучасна література ХХ-ХХІ століття» у 9 класі (вчитель Ходорич О.І.) 

 

                 Відеофільм до Всесвітнього дня поезії «Мелодія віршів звучить у серці» учнів 6-11 

класів (проєкт під керівництвом Бойко Т.М. при участі Ходорич О.І.) 

                                      

        Роздуми старшокласників гімназії 323 м. Києва про Гамлета. Відеофільм " Гамлет очима 

старшокласників" учнів 10-х класів.  

(вчителі Липа В.А., Ходорич О.І.) 



                       

                                                                                    
Функцію перевірки або оцінювання досягнення, компетентностей, виконує 

навчально-практичне заняття. Учні одержують конкретні завдання, з виконання яких 

звітують перед вчителем. Практичні заняття та заняття практикуму також можуть 

будуватися з метою реалізації контрольних функцій освітнього процесу. На цих заняттях 

учні самостійно виготовляють вироби, проводять виміри та звітують за виконану роботу.  

Проводилися заняття в малих групах, парах, змішане навчання, дистанційне навчання 

 

3.4. ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ ПІД ЧАС КАРАНТИНУ 

З лютого в Україні тимчасово обмежено освітній процес у навчальних закладах у зв’язку 

з карантином. Адміністрацією гімназії було розроблено алгоритм дій з адресною 

інформацією педагогічних працівників  про щоденну роботу з учнями та батьками.  

 

 



 
      Підчас карантину, який було оголошено в зв’язку з пандемією, вчителі всіх предметів 

брали активну участь у організації дистанційного навчання з використанням різноманітних 

комп’ютерних та онлайн платформ, а саме: соціальні мережі Вайбер, Телеграм, Фейсбук, 

електронна пошта, Смарси, форми на Гугл диску та платформі «На урок», канал Ютуб, 

платформа ЗУМ, а також спецпроєкти дистанційного навчання Дарницького району 

«Карантин. Освіта. Дарниця». Це забезпечило безперервність освітнього процесу. 

Вчителем зарубіжної літератури Ходорич О. І.,  англійської мови Липою В. А. була 

проведена дистанційна літературна гра з англійської мови та зарубіжної літератури за 

дилогією Л. Керролла «Аліса в Країні Див», «Аліса в Задзеркаллі», вчителем фізичного 

виховання Шнурком Є. О. – відеоурок «Загальнорозвивальні вправи».  

      Вчитель зарубіжної літератури Ходорич О. І. підготувала відеоуроки: Персонажі, які 

оточують Алісу (за казкою Керролла «Аліса в країні Див»),  Кіплінг «Балада про Схід і 

Захід»,  Епоха Відродження (Ренесансу) в Європі. Моє Відродження. Бароко як доба і 

художній напрям у європейській літературі й мистецтві.  Луїс-де Гонгора-і-Арготе (1561-

1627). «Галерник». Утілення у вірші провідних тем барокової літератури. 

 



   

 

        Всі вчителі точних наук доцільно, методично вірно використовували  сучасні  

інформаційні технології  на уроках математики та фізики, біології, хімії, географії  - це  різні 

презентації, власноруч розроблені електронні уроки, фрагменти уроків, різні дидактичні 

матеріали, використовуючи такі програми як «GeoGebra», що  набагато покращується 

рівень сприйняття учнями вивченого матеріалу.   Працювати дистанційно на платформі  

Google  Classroom, математичної платформі «GIOS»,  «Тор школа»,  яки дозволили мати 

зворотній зв’язок з учнями, а саме розміщувати та надавати навчальні матеріали та завдання 

у різній формі та перевіряли їх.  За допомогою вище зазначених інтернет ресурсів  вчителі, 

перевіряючи надіслані роботи учнів, мали змогу визначити їх помилки при виконанні тих 

ці інших завдань та надати методичну допомогу. Учні мали можливість  поставити вчителю  

будь – які запитання по завданнях або по вивченню нової теми.  

  

Робота з творчими проектами з біології (вчитель Саляк Л. Ю.) 



   

Форми роботи під час карантину на уроках мистецтва та праці.  

Робота з Google-диском: Презентації до уроків, Відео-уроки, Відео-фрагменти, 

Конспекти до уроків. Проведення відео-уроків через платформу Zoom. Посилання на 

навчальний матеріал та віртуальні екскурсії в інтернет-ресурсах. Робота з  підручниками. 

Завдання  надавались учням через систему Smarsy, месенджери Viber та Telegram у групи 

учнів. 

Зворотній зв`язок з учнями та контроль знань засобами:  Електронна пошта.  Аудіо- та 

відео-консультації через телефонний зв`язок.  Електронні месенджери Viber та Telegram. 

Система Smarsy  

Методи педагогічного контролю: тестовий (використання тестів з одним або 

декількома правильними варіантами відповіді, які проводяться в комп'ютерній системі 

дистанційного курсу);  письмовий (наприклад, написання есе, що відсилаються 

викладачеві через Інтернет-технології або спілкування студента через чат з викладачем і 

групою); розробка міні-проєктів;  

виконання певних завдань з підручником; створення презентацій, відео-роликів. 

Приклади учнівських робіт. 

  

«Весна»   

  

«Літо»  

 



«Осінь» 

 

 

«Зима» 

  

Таран В.Л провела онлайн-конкурс серед учнів 7-х класів  на краще виконання української 

пісні «Човен» сл. І Франка;                 

    
Таран В.Л. під час дистанційного навчання підготувала з учнями 5-А,В класів 

плакати для виставки  по основах здоров’я на теми «Вогонь, діти, не для гри, 

пам’ятайте це завжди!», «Земля – наш спільний дім!»; 



  
 

 
 

- Швець Т.В провела онлайн-демонстрацію (у вигляді презентацій): робіт учениць 7-х 

класів, в’язаних гачком; 

  

 
  

 
тематичної фото-виставки м’якої іграшки до Дня матері учениць 5-6 класів; 

 
    

 тематичної виставки робіт серед учениць 6 класів до Великодніх свят в різних техніках. 

   
  

 
Під керівництвом Калініної Н.В. учні виготовляли підсвічники до Нового року, 

серветниці, дощечки-підставки під чашку в подарунок для своїх батьків, мамам до дня 

народження і до Дня матері – кухонні дощечки, іграшки та кунаї. 



 

 

  

  

 

 
  

У період призупинення освітнього процесу під час карантину всі вчителі кафедри 

математики і фізики продовжували працювати дистанційно на платформі  Google  

Classroom, яка дозволяє мати зворотній зв’язок з учнями, а саме розміщувати та надавати 

навчальні матеріали та завдання у різній формі .         

  Вчитель, перевіряючи надіслані роботи учнів , має змогу вказати на їх помилки та 

прокоментувати  їх  учням  особисто або в  потоці  відповідного класу; учень також може 

приватно поставити вчителю  будь – які запитання по завданнях або по вивченню нової 

теми. Учителі кафедри активно проводили і онлайн уроки в  ZOOM, де мав місце  живий 

зворотній зв'язок з учнями.  

Під час уроку ZOOM учителі  надавали  доступ до екрана, можливість залишати на ньому 

замітки, ставити питання, тобто створювали  живе спілкування: учитель - дитина - учитель.  

    Вчителі математики  застосовували також й інші ресурси, а саме математичну платформу 

«GIOS»,  «Тор школа»  

Ці всі ресурси учителі кафедри використовували під час змішаного навчання, коли частина 

учнів у школі, а частина - вдома , надаючи різні види інформації та консультацій. 

 

Урок розвитку мовлення та позакласного читання з зарубіжної літератури. Захист проєктів 

«Візерунки слів поезії символізму» у 10 класі на платформі zoom (вчитель Ходорич О.І.) 



                       

Читання віршів напам’ять (учитель Бойко Т.М.) 

 

Під час карантину початкова школа теж працювала у формі 

дистанційного навчання. 

                  

        

         

       



 

               

  
 

                  
 

 
 Вчитель фізичного виховання Шнурок Є. В. на YouTube каналі розмістив власні 

матеріали для дистанційних уроків з фізичної культури, відео та рекомендації для 

індивідуальних тренувань. Вчителі хімії Баланюк Т. В., зарубіжної літератури Ходорич О. 

І., фізичного виховання Шнурок Є. В.  брали участь у проєкті «Відкритий урок» (зйомки 

телеуроків), який організовано Департаменом освіти і науки спільно з Київським 

університетом імені Бориса Грінченка та телеканалом «Київ», які розміщені на каналі You 

Tubе: Баланюк Т. В., вчитель хімії «Фізичні та хімічні явища», «Масова частка речовини в 

розчині», цикл відео уроків «Практичні роботи з хімії». Шнурок Є. В., вчитель фізичного 

виховання «Фізична культура, 7 клас – Сухе плавання». Ходорич О. І., вчитель зарубіжної 

літератури «Зарубіжна література. 8 клас. Пісня про Роланда. Таємничі грані 

середньовічного епосу», «Зарубіжна література. 8 клас. Пісня про Роланда. Образна система 

– проект». 

 

  
 
 


	При складанні освітньої програми використана Типова освітня програма для закладів загальної середньої освіти (1-3 класи), розроблена під керівництвом О. Я. Савченко, затверджена Колегією Міністерства освіти і науки 22 лютого 2018 року.

