


директор закладу освіти «Домінанта» 
Освіта: вища,

Київський державний університет
ім.Т.Г.Шевченка, 

кавалер ордена княгині Ольги ІІІ 
ступеня, 

заслужений працівник освіти
України,

відмінник освіти України, 

відмінник столичної освіти, 

кандидат педагогічних наук
Кваліфікація: "Викладач, 
економіко-географ"
Категорія: вища
Професійне кредо: "Виховуючи
виховуватись; навчаючи вчитись".



Освіта – найвизначніша з усіх земних благ, але тільки тоді, 

коли вона найкращої якості, інакше вона абсолютно марна. 

Р.Кіплінг



Переможці 

предметних 

олімпіад міського 

рівня, захисту 

конкурсних робіт 

Малої академії наук 

та міжнародних 

проєктів, лідери 

шкільного 

самоврядування, 

незмінні помічники 

під час гімназійних 

свят та заходів!

Пишний сад альма-матер - випускники!

56 випускників – гордість навчально-виховного комплексу «Домінанта», 

серед яких 15  отримали Золоті медалі, а 3 випускники - Срібні!



Калькультор ЗНО - 2021

VIVAT, гімназіє! VIVAT, учителю! VIVAT, гімназисте!

Середній бал ЗНО з біології – 190, найвищий бал - 200
Викладач: ГЛОБЕЦЬ ОЛЕСЯ МИХАЙЛІВНА, вища кваліфікаційна категорія, старший учитель

Середній бал ЗНО з української мови та літератури – 183,77, найвищий бал - 196
Викладачі: МАРЧЕНКО ІВАННА ІВАНІВНА, вища кваліфікаційна категорія, старший учитель

КУЛИГІНА СВІТЛАНА ЮРІЇВНА, вища кваліфікаційна категорія, учитель-методист

Середній бал ЗНО з англійської мови – 180,5, найвищий бал – 197
Викладачі: СИРОТА НАТАЛІЯ ВАЛЕРІЇВНА, вища кваліфікаційна категорія, старший учитель

ВЕЛИЧКО НЕЛЯ ВІКТОРІВНА, вища кваліфікаційна категорія, учитель-методист

СКОРОБОГАТОВА СВІТЛАНА ВОЛОДИМИРІВНА, вища кваліфікаційна категорія, учитель-методист

Середній бал ЗНО з математики – 170,8, найвищий бал - 194
Викладачі: ЛУК’ЯНОВА СВІТЛАНА МИХАЙЛІВНА, кандидат педагогічних наук, учитель-методист

МАТВІЄЦЬ ТАМАРА ПЕТРІВНА, вища кваліфікаційна категорія, учитель-методист



1. Адаменко Ксенія – ЗОЛОТА МЕДАЛЬ

2. Вінар Марія - ЗОЛОТА МЕДАЛЬ

3. Здебська Валентина - ЗОЛОТА МЕДАЛЬ

4. Іващенко Тимофій - ЗОЛОТА МЕДАЛЬ

5. Кукоба Дмітрій - ЗОЛОТА МЕДАЛЬ

6. Литвиненко Олександра - ЗОЛОТА МЕДАЛЬ

7. Миколаєнко Єлизавета - ЗОЛОТА МЕДАЛЬ

8. Онуфрієнко Єгор - ЗОЛОТА МЕДАЛЬ

9. Паламарчук Володимир - ЗОЛОТА МЕДАЛЬ

10. Підрушняк Марія - ЗОЛОТА МЕДАЛЬ

11. Цибаровський Єгор - ЗОЛОТА МЕДАЛЬ

12. Чутчева Євгенія - ЗОЛОТА МЕДАЛЬ

13. Шевчук Іван - ЗОЛОТА МЕДАЛЬ

14. Ющенко Андрій - ЗОЛОТА МЕДАЛЬ

15. Ярошенко Назар - ЗОЛОТА МЕДАЛЬ

1. Гуріна Марія – СРІБНА МЕДАЛЬ

2. Ружицька Божена - СРІБНА МЕДАЛЬ

3. Філімонова Марія - СРІБНА МЕДАЛЬ

VIVAT, гімназіє!

VIVAT, гімназисте!



Атестація – це підсумок професійної майстерності вчителя, демонстрація найкращих педагогічних умінь, це 

новий етап на шляху до підняття учительського авторитету серед колег та учнів, змога проявити свої 

здібності. Педагоги НВК "Домінанта" - це  не гуру-транслятори нових знань, це наставники, які вміють 

організувати процес пізнання учнів. 



Атестаційний марафон



Кращі з кращих освітян столиці

Марченко Іванні Іванівні, учителю української 

мови та літератури, учителю-методисту, 

присвоєно почесне звання «Відмінник 

столичної освіти».



Низький уклін тобі, учителю!
Ситченко Світлана Григорівна, учитель української мови та літератури,
Балась Максим Сергійович, учитель фізичного виховання



ЗІРКОВИЙ ЧАС УЧИТЕЛЯ!

Вольвач Станіслав

Дмитрович –

переможець у номінації

«Математика» 

міського етапу

Всеукраїнського конкурсу 

"Вчитель року- 2020"



Пілотний проєкт

« Реалізація соціальної програми 

Healthy Schools : заради здорових і 

радісних школярів»

Сенченко Богдана Миколаївна, 

заступник директора з навчально-

виховної роботи, презентувала 

роботу закладу в проєкті, 

ділилася досвідом щодо 

забезпечення повноцінного 

фізичного розвитку здобувачів 

освіти та зміцнення їхнього 

здоров‘я, організації раціонального 

харчування та створення 

здорового дизайну приміщень, у 

якому навчаються учні.



Моніторинг PISA



ІІ (міський) етап 

Всеукраїнського конкурсу-захисту 

науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України
16 перемог та 12 грамот отримали гімназисти НВК «Домінанта» серед 30 вихованців шкіл Дніпровського району здобули.

Найкращі педагоги закладу освіти нагороджені грамотами за самовіддану роботу із творчо обдарованою учнівською молоддю та 

плідну співпрацю з Київською Малою академією наук. Освіта наукового спрямування – стратегічний напрямок роботи навчально-

виховного комплексу «Домінанта».



Учні-фіналісти марафону імені Петра Яцика
«Чому українська мова для мене важлива»





Діалогова платформа Міністерства освіти і науки України:

«Освіта України 2021: стратегічні цілі в дії», 

у контексті якої навчально-виховний комплекс «Домінанта» 

продемонстрував одну з ключових компетентностей НУШ -

спілкування іноземними мовами.



ІV науково-практична конференція

"Сучасні підходи до високоефективного використання інформаційних

технологій в освітньому просторі НВК "Домінанта"



V науково-практична конференція

«Історико-літературні студії у НВК «Домінанта» за темою

«Українська революція 1917-1921 р.р.: формування української нації».



Зустріч одинадцятикласників з доцентом Київського
університету імені Бориса Грінченка, багаторазовим
переможцем Національного конкурсу підручників з української
мови та літератури, автором серії навчальних посібників для
підготовки до ЗНО й державної підсумкової атестації, 
автором і ведучим експрес-уроків української в «Сніданку з
1+1» Олександром Миколайовичем Авраменком.



Онлайн-семінар: «Забезпечення наочності та 

безперервності викладання фізики та астрономії в 

умовах навчання ONLINE»









Інформаційно-психологічний вісник НВК "Домінанта", 

практичні психологи Квашук Ірина Федорівна та 

Перекрестова Олена Анатоліївна



Здорове харчування - то нині бренд,

Шановний друже!

Оладки, сік і терта морква для тебе мають

бути небайдужі!

Приходь, смакуй і споживай -

Прекрасне ти здоров'я май!



Медичне забезпечення закладу освіти
здійснюють Ніна Василівна, Людмила Сергіївна та НаталіяПетрівна. 

Чарівні та легкокрилі Янголи на землі. 







Всеукраїнська олімпіада з англійської мови 

від освітнього порталу “НаУрок”

1 місце – 105 учнів

2 місце – 63 учні

3 місце – 38 учнів



Шкільна всеукраїнська дистанційна 

олімпіада з англійської мови 

“ВСЕОСВІТА”

1 місце – 14 учнів

2 місце – 9 учнів

3 місце – 11 учнів



148 учасників у Всеукраїнському конкурсі 

знавців англійської мови «Гринвіч»



Каліна Катерина 11-А – 2 місце

“Аналіз англійського та українського сленгів в житті студентів”

Горусєва Олександра 9-Б – 3 місце

“Світ тварин в англійських прислів’ях та приказках”

Кисельова Марія 10-А – 3 місце

“Граматичний аналіз ужитку артиклів у статтях англомовної преси”

Шихненко Назар 8-А – 3 місце

“Молодіжний сленг сучасної англійської мови”

Написання учнями науково-дослідницьких робіт МАН



Осман Дарін (8-Б) посіла 2 місце у Всеукраїнському 

Різдвяному конкурсі від мережі мовних шкіл “The London 

School of English” та Dinternal Education;



Звіт методичної комісії

вчителів української мови та 

літератури, зарубіжної 

літератури за 2020-2021 н.р.



Наукова робота

Традиційна співпраця з МАН – участь у 

конференції «Краса і сила рідної мови»

 Миколаєнко Єлизавета (11-а кл.), Демченко Надія (10-б кл.), Гламаздіна

Олександра (9-б кл.), Бобровська Єлизавета (10-а кл.)

узяли участь у щорічній науково-практичній конференції "Краса і сила 

рідної мови" (практична апробація науково-дослідницьких робіт) відділення

української філології та мистецтвознавства Київської МАН. Під час творчої

зустрічі однодумців були розглянуті актуальні питання сучасної української

мови, художнє слово як естетичний концепт розвитку культури, художні

методи мистецтва. 



 Науковими керівниками виступили фахові педагоги гімназії: Лавринчук

Валентина Петрівна, учитель вищої категорії, старший учитель, кандидат 

філологічних наук,  Кулигіна Світлана Юріївна,   учитель вищої категорії, 

старший учитель, Павлятенко Марія Борисівна, учитель вищої категорії.



Наукова робота 

Участь у районному етапі МАН

відділення «Українська філологія та 

мистецтвознавство»
Оцінка творчих робіт спрямована на створення 

умов для розвитку наукового та творчого 

потенціалу молоді найкращого Дніпровського 

району 

Марченко І.І. - голова журі конкурсу-захисту

наукових робіт районного етапу МАН відділення

«Українська філологія та мистецтвознавство»



Участь у журі районного етапу конкурсу 

«Учитель року» вчителя вищої категорії, 

вчителя-методиста Кулигіної С.Ю.



Лінгвістичні смаколики на уроках

У нас багата мова, для всього є свої слова. Уважна прислухайсь до слова і 

зрозумієш ці дива.

Учитель Росновсько О.К. на уроці – вікторині з нагоди Дня української 

писемності та мови



Лінгвістичні смаколики на уроках

Учитель Кулигіна С.Ю. вправно дістає з куферка сучасного філолога най -

дорогоцінніші скарби мови, якими щедро ділиться зі своїми вихованцями.

Найдзвінкіше слово рідне,

найрідніша мова.



Навчаємо вчитися

Учитель Марченко І.І. використовує під час уроків метод проєктів

Завдяки проєктно - зорієнтованому навчанню учні:

отримують додаткову мотивацію до навчання;

вчаться критично осмислювати інформацію;

вчаться працювати з інформацією;

вчаться використовувати набуті знання на практиці



Навчаємо вчитися

Учитель Павлятенко М.Б. : 

«Свою роботу спрямовую на  засвоєння учнями мовних знань, умінь і 

навичок, розвиток пізнавального інтересу , привчаю самостійно 

поповнювати свої знання. 

Використовую проблемно- ситуативні завдання, евристичну бесіду, 

«мозковий штурм» ,інтерактивні методи навчання( зокрема, ментальні 

карти, інфографіка,презентації), проєктна діяльність учнів.»



Учитель Фоменкова Н.А. на уроках зарубіжної літератури створює 

яскравий і неповторний світ героїв класичної літератури, що допомагає  

зануритися у чарівну реальність митців слова. 

Література – це яскраво



Література – це яскраво

Учитель Романченко В.Ю. використовує прийоми 

критичного мислення «Читацький театр»



Готуємося до ЗНО

Складно у навчанні – легко на ЗНО

Участь учнів 11-х класів у моніторинговому дослідженні Освітньої агенції

м. Києва. Учителі Марченко І.І. , Кулигіна С.Ю.



Плекаємо обдарованість!

Переможці олімпіади «На урок» із 

наставниками – Лозовою О.Б., 

Лавринчук В.П.





ПРЕДМЕТНО-
МЕТОДИЧНА КОМІСІЯ

ПРИРОДНИЧИХ
ДИСЦИПЛІН, ОСНОВ 

ЗДОРОВ’Я



ГЛОБЕЦЬ

ОЛЕСЯ МИХАЙЛІВНА

Голова методичної комісії,

учитель географії та біології

Категорія: вища кваліфікаційна категорія

Кредо: "Учень, не посудина, яку потрібно наповнити, 

а факел, який потрібно запалити"



ПЛОЩИНСЬКА

НАТАЛІЯ ВІТОРІВНА

учитель географії та біології

Категорія: вища кваліфікаційна категорія

Звання: старший учитель

Кредо: «СКІЛЬКИ Б ТИ НЕ ЖИВ , УСЕ ЖИТТЯ ТРЕБА

НАВЧАТИСЯ»



ГОЙСТЕР ОКСАНА
СТАНІСЛАВІВНА

учитель хімії

Категорія:

Кредо: "У серце увійде лише те, що йде від серця"



МІШИНА ЛАРИСА 
АНАТОЛІЇВНА

Учитель географії

Учитель вищої категорії, старший вчитель

Кредо: «Атлас - це географічна енциклопедія, в якій

зібрані знання... Це картографічний шедевр..»



РОМЕЦЬ ТЕТЯНА
МИКОЛАЇВНА

Спеціаліст І категорії

Кредо: «Не з предметом до дітей,  а з дітьми до

предмета»



ПРИБОРА НАТАЛІЯ 
АНДРІЇВНА

Кандидат педагогічних наук, доцент; учитель вищої

категорії

Кредо: «Per aspera ad astra»



ІНТЕРАКТИВНІ ЗАНЯТТЯ З БІОЛОГІЇ З         
ГЛОБЕЦЬ О.М.

У природи немає нічого досконалого і
водночас все ідеальне.



ДОСЛІДЖЕННЯ РОСЛИННОГО ТА 
ТВАРИННОГО СВІТУ НА УРОКАХ БІОЛОГІЇ З 

ГЛОБЕЦЬ О.М.



ДЕНЬ СОБОРНОСТІ УКРАЇНИ



ПЕРЕМОГИ В ОЛІМПІАДАХ УЧНІВ 
ГЛОБЕЦЬ О. М.





ОБГОВОРЕННЯ ГЛОБАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ СВІТУ 
ДО ДНЯ ДОВКІЛЛЯ З УЧНЯМИ 8 КЛАСУ



ВЕЛИКІ КОНТУРНІ КАРТИ СПІЛЬНИМИ 
ЗУСИЛЛЯМИ УЧНІВ 5-А КЛАСУ ДО ДНЯ 

ЄВРОПИ



ПРИРОДА — ВІЧНИЙ ЗРАЗОК МИСТЕЦТВА, А 
НАЙВИЗНАЧНІШИЙ ТА НАЙБЛАГОРОДНІШИЙ

ПРЕДМЕТ У ПРИРОДІ — ЛЮДИНА.



ПЛОЩИНСЬКА Н.В. ВИКОРИСТОВУЄ 
КРЕАТИВНИЙ ПІДХІД ДО ВИВЧЕННЯ 

БОТАНІКИ



Тюльпани і нарциси— оранжево-

золотиста буря весни.



ПЕРЕМОГИ З ГЕОГРАФІЇ ТА БІОЛОГІЇ УЧНІВ             
ПЛОЩИНСЬКОЇ Н. В.



ЦІКАВИНКИ НА УРОКАХ ХІМІЇ
ВІД ПРИБОРИ Н.А.



ОНЛАЙН НАВЧАННЯ З ПРИБОРОЮ Н.А.



КВАЛІФІКАЦІЯ ЗНАНЬ УЧНІВ ТА ВЧИТЕЛЯ 
ХІМІЇ



ХІМІЯ НЕ БУВАЄ НУДНОЮ РАЗОМ З 
ГОЙСТЕР О.С.



ХІМІЯ — ЦЕ НАЙПРЕКРАСНІШЕ ДИТЯ 
ІНТЕЛЕКТУ Й МИСТЕЦТВА.



ДОСЯГАЄМО НОВИХ ВЕРШИН РАЗОМ



ОНЛАЙН БІОЛОГІЯ 
РАЗОМ ІЗ РОМЕЦЬ Т.М.



ДОСЯГНЕННЯ УЧНІВ НА ДИСТАНЦІЙНОМУ 
НАВЧАННІ РАЗОМ З РОМЕЦЬ Т.М.



СКІЛЬКИ РОКІВ ЗЕМЛІ — І МІЛЬЯРД, І 
МІЛЬЙОН, А ЯКА ВОНА Й ДОСІ ЩЕ ГАРНА!



МІКРОСВІТ ТАК 
БЛИЗЬКО! ОН-

ЛАЙН УРОК У 6-Г 
КЛАСІ "ТКАНИНИ

РОСЛИН» З 
РОМЕЦЬ Т.М.



ЦІКАВІ ПРАКТИЧНІ РОБОТИ З ГЕОГРАФІЇ 
РАЗОМ З МІШИНОЮ Л.А.



ДЕНЬ 
ВИШИВАНКИ 

РАЗОМ ІЗ 
ПРИРОДНИЧОЮ 

КАФЕДРОЮ!



Якщо ви хочете вивчати та цінувати природу, спершу необхідно зрозуміти мову, на якій вона 

говорить. Річард Фейнман



Звіт

предметно-методичної

комісії Історії та 

правознавства

за період 2020 – 2021 

навчального року



Вшанування пам'ятних дат на 

уроках історії

Не даремно говорять: «Історія вчить як на світі жити».

Саме на уроках історії ми можемо згадати переможні та

радісні моменти в житті українського народу, а також

вшанувати пам’ять тих, хто загинув у боротьбі за

українську ідею та державу. Такі заходи дозволяють

відчути себе причетними до багатотисячної історії України,

відчути гордість за наших героїв, зробити висновки для

того щоб будувати країну.



«Голокост – шрам на серці людства»



День соборності України

Стрічка єднання 



Тематична полиця «З'єднаймо береги України»



Крути – бій за майбутнє



Акція «Ангели пам’яті» 

на алеї Героїв Небесної Сотні



Пам'яті небесної сотні



Екскурсія до Дня пам’яті та примирення і 

Дня перемоги над нацизмом з теми «Друга 

світова війна. Від трагедії до пам’яті»



V науково-практична конференція «Історико-

літературні студії у НВК «Домінанта» за темою

«Українська революція 1917-1921 р.р.: формування

української нації».



Дистанційне навчання



Практичні заняття на уроках історії



Поглиблюємо знання з 

всесвітньої історією



Театр на уроці історії



Вікторина – як засіб повторення та 

узагальнення на уроках історії у 8-х класах 



Правовий урок: 

«Життя людини – найвища цінність»



Річний звіт 
2020-2021 н.р.

Звіт МК математика, інформатика, фізика



Матвієць 

Тамара 

Петрівна

Печура 

Ніна 

Олексіївна

Лук’янова 

Світлана 

Михайлівна

Тетьора 

Надія 

Василівна

Поданчук 

Наталія 

Георгіївна

Ваколюк 

Тетяна 

Федорівна

Тріцька 

Катерина 

Вадимівна

Вольвач 

Станіслав 

Дмитрович

Банак 

Роман 

Данилович

Холява Михайло 

Володимирович

Яковчук 

Анастасія 

Анатоліївна



1. І (шкільний) етап Всеукраїнської учнівської олімпіади

2. VII Всеукраїнська інтернет-олімпіада «На Урок – Осінь 2021»

3. Олімпіада «Всеосвіта Зима – 2020/2021»

4. Міжнародний освітній конкурс “Олімпіс 2020-2021”

5. Конкурс «Учитель року 2020» (номінація «Математика»)

6. Організація і проведення вебінару-тренінгу «Використання сучасних

педагогічних технологій в навчанні математики» спільно з видавництвом

«Генеза»
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Проведені  заходи за І семестр



7. Он-лайн майстер-клас для оцінювання учнів на уроках математики

8. Робота з обдарованими дітьми у секціях МАН

9. Підготовка учнів до ЗНО

10. Моніторинг якості знань випускників 2021 року

11. Співпраця з НПУ ім. М.П.Драгоманова (проходження практики

студентами 4-го курсу, фізико-математичного факультету)

12. Проведення онлайн уроків з класами, що перебувають на дистанційному

навчанні
99

Проведені  заходи за І семестр



13. Створення онлайн-бібліотеки відео-уроків

14. Проведення відкритих уроків, квестів, уроків-ігор.

15. Підвищення кваліфікації та самоосвіта вчителів МК. 

16. Висвітлення роботи вчителів МК над методичними темами на сайті 

школи 

17. Підготовка класів та обладнання до дистанційного навчання

18. Проведення засідань МК 100

Проведені  заходи за І семестр



В І (шкільному) етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з

математики взяли участь 100 учнів з них посіли І місце 8 учнів,

ІІ місце 13 учнів і ІІІ місце 25 учнів

З web-дизайну взяли участь 17 учнів з них посіли І місце 9 учнів, ІІ

місце 6 учнів і ІІІ місце 2 учні

З комп’ютерної графіки взяли участь 20 учнів з них посіли І місце 11

учнів, ІІ місце 6 учнів і ІІІ місце 3 учні

З комп’ютерної анімації взяли участь 17 учнів з них посіли І місце 8

учнів, ІІ місце 6 учнів і ІІІ місце 3 учні

З офісної техніки взяли участь 23 учнів з них посіли І місце 10 учнів,

ІІ місце 8 учнів і ІІІ місце 5 учнів
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І (шкільний) етап Всеукраїнської учнівської олімпіади



І (шкільний) етап 
Всеукраїнської учнівської
олімпіади з математики

по класах

102

Класи Кількість 

учнів

Кількість 

учасників 

олімпіади

І етапу

Кількість переможців

І етапу за ступенями дипломів

І ІІ ІІІ

5 23 2 3 4

6 19 1 2 9

7 23 1 3 5

8 6 1 1 1

9 19 1 1 4

10 3 1 1 1

11 7 1 2 1

Разом 100 8 13 25



В VII Всеукраїнській інтернет-олімпіаді «На Урок – Осінь 2020» з

математики взяли участь 168 учнів з них посіли:

І місце 70 учнів

ІІ місце 22 учнів

ІІІ місце 19 учнів

з інформатики взяли участь 434 учнів з них посіли:

І місце 16 учнів

ІІ місце 62 учнів

ІІІ місце 78 учнів

103

VII Всеукраїнська інтернет-олімпіада «На Урок – Осінь 2020»



Вчителі-предметники, що залучали своїх учнів, отримали свідоцтва про

підготовку переможців та лист-подяку за активну участь в організації

VII Всеукраїнської інтернет-олімпіади «На Урок – Осінь 2020»
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VII Всеукраїнська інтернет-олімпіада «На Урок – Осінь 2020»
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VII Всеукраїнська інтернет-олімпіада «На Урок – Осінь 2020»



В VII Всеукраїнській інтернет-олімпіаді «Всеосвіта Зима –

2020/2021» з математики взяли участь 71 учень з них посіли І

місце 31 учнів, ІІ місце 8 учнів і ІІІ місце 7 учнів
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Олімпіада «Всеосвіта Зима – 2020/2021»



Олімпіада ще триває, але наш навчальний заклад вже

входить в 10-ку лідерів, що очолюють рейтинг за

кількістю переможців.

Директор НВК Домінанта Уфімцева Світлана Василівна,

та вчителі-предметники, що залучали своїх учнів,

отримали лист-подяку за активну участь нашого

закладу освіти в організації та проведенні

Всеукраїнської дистанційної олімпіади “Всеосвіта

Зима 2020-2021”
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Олімпіада «Всеосвіта Зима – 2020/2021»
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Олімпіада «Всеосвіта Зима – 2020/2021»



.

Міжнародний 

освітній конкурс

“Олімпіс 2020-2021”



.

Міжнародний 

освітній конкурс

“Олімпіс 2020-2021”



В конкурсі «Учитель року 2021» у номінації «Математика» взяв участь 

Вольвач Станіслав Дмитрович та зайняв ІІ місце в І (районному) турі
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Конкурс «Учитель року 2021»
(номінація «Математика»)



Вольвач Станіслав Дмитрович спільно з

Олександром Семеновичем Істером та

видавництвом «Генеза» організували та

провели вебінар-тренінг «Використання

сучасних педагогічних технологій в навчанні

математики». Вчителі математики НВК

Домінанта теж долучилися до вебінару в

якості учасників-слухачів та отримали

сертифікати.

112

Організація і проведення вебінару-тренінгу 

«Використання сучасних педагогічних технологій в навчанні математики» 

спільно з видавництвом «Генеза»



Спікер: Вольвач Станіслав Дмитрович
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Он-лайн майстер-клас 

для оцінювання учнів на уроках математики
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Робота з обдарованими дітьми 

у секціях МАН
МАН

МО математики 

НВК «Домінанта»

2020-2021 н.р.

Матвієць Т.П. – 2 роботи
Лук’янова С.М. – 1 робота

Печура Н.О. – 1 робота
Тріцька К.В. – 1 робота
Тетьора Н.В. – 1 робота

Поданчук Н.Г. – 1 робота
Ваколюк Т.Ф. – 1 робота

Банак Р.Д. – 5 робіт
Яковчук А.А. – 1 робота
Холява М.В. – 1 робота
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Підготовка учнів до ЗНО



Вчителі кафедри в межах договору “Про співпрацю” з
НПУ ім. М.П. Драгоманова систематично проводять
зустрічі з бакалаврами фізико-математичного інституту,
здійснюють керівництво активною педагогічною
практикою, надають консультації з викладання
математики.
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Співпраця з НПУ ім. М.П.Драгоманова 
(проходження практики студентами 4-го курсу, фізико-математичного факультету)

16.11.2020-24.12.2020



117

Співпраця з НПУ ім. М.П.Драгоманова 
(проходження практики студентами 4-го курсу, фізико-математичного факультету)

16.11.2020-24.12.2020



Протягом І навчального семестру учні нашого навчального закладу цілими класами були

змушені переходити на дистанційне навчання, але навчання для них не припинялося і уроки

проводили в онлайн режимі через платформу ZOOM.
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Проведення онлайн уроків з класами, 

що перебувають на дистанційному навчанні



Вчителями нашої кафедри здійснюється зйомка відео-уроків для дистанційного навчання
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Створення онлайн-бібліотеки відео-уроків



Підсумувавши навчальний семестр вчителі провели відкриті уроки, квести, 

уроки-ігри та уроки самоврядування
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Проведення відкритих уроків, квестів, уроків-ігор



Вчителі кафедри беруть 

активну участь в Інтернет 

олімпіадах, здобувають нові 

знання на різних 

платформах, та проводять 

семінари
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Вчителі кафедри постійно займаються 

професійним самовдосконаленням
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Підготовка класів та обладнання до дистанційного навчання
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Підготовка класів та обладнання до дистанційного навчання



Основне завдання МК вчителів математики -
творче спрямування діяльності на всебічний
розвиток юної особистості, формування її
базових компетенцій на основі вдосконалення
методичної культури кожного педагога,
використання його творчих потенційних
можливостей, інноваційної діяльності
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125

1. Взаємовідвідування уроків
2. Консультації та попередній захист 

робіт МАН по математиці
3. Підготовка вчителями кафедри 

учнів по паралелям до олімпіади 
4. Навчання на онлайн-семінарах

5. Співпраця з бібліотекою
6. Школа молодого спеціаліста
7. Робота зі студентами УДПУ 

ім.М.Драгоманова

Особливості роботи кафедри МК

математики
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Уроки наших вчителів



127

Уроки наших вчителів



128

Векторна 
графіка

Розробка дизайну годинника



129

Навчаємо майбутніх
дизайнерів

Розділ комп'ютерної 
графіки, призначений 

для зображення 
об'ємних об'єктів.

Cкладні геометричні

об'єкти можна

побачити з усіх боків

Уроки 3D-

графіки
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Юні ІТ-
спеціалісти
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Слайди

Переходи

Дизайн

Гіпер-
посилання

Макети

Анімація

Power

Point

Вивчаємо тригери в презентаціях



132

Захист проектів
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Заплановані  заходи на ІІ семестр
1. Проведення Тижня 

математики
2. Захист робіт МАН

3. Підготовка та 
проведення 

математичної олімпіади 
“Кенгуру”

4. Проведення відкритих 
уроків

5. Проведення онлайн-
уроків

6. Олімпіада “Всеосвіта
Зима – 2020/2021”

7. Олімпіада “На Урок Зима 
2021”

8. Олімпіада “На Урок 
Весна 2021”

9. Моделювання 
просторових фігур в 5-х 

класах



Пам'ятайте, що головним є не предмет, якому ви навчаєте,
а особистість, яку ви формуєте. 

Привчайте учнів думати та діяти самостійно. 
Розвивайте творче мислення .
Слідкуйте за способом та формою висловлення думки учнів. 
У процесі навчання обов'язково враховуйте індивідуальні 

особливості кожного учня.
Вивчайте і враховуйте життєвий досвід учнів, їх інтереси, 

особливості розвитку. 
Будьте обізнаними з останніми науковими досягненнями із 

предмету. Заохочуйте дослідницьку, роботу учнів.
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1. 15.01. Участь вчителів математики у вебінарі від видавництва Генеза

“Особливості складання ЗНО з математики на рівні стандарту та

профільному рівні: відмінності, виклики та шляхи їх подолання”.

2. 15.01. Проведення вебінару “Створення тесту на платформі Всеосвіта” на

базі навчального закладу НВК “Домінанта”. Спікер: Вольвач С.Д.

3. 20.01. Участь вчителів математики у вебінарі від видавництва Генеза

“Іновації у вивченні математики у 3-4 класах НУШ і підготовка до 5 класу”.

4. 21 січня 2021 року в навчально-виховному комплексі «Домінанта» спільно

з кафедрою теорії та методики навчання фізики і астрономії Національного

педагогічного університету імені М.П. Драгоманова відбувся онлайн-

семінар: «Забезпечення наочності та безперервності викладання фізики

та астрономії в умовах навчання ONLINE».
135

Проведені  заходи за ІІ семестр



5. Дистанційне навчання 11.01.2021. – 22.01.2021.

6. VII Всеукраїнська інтернет-олімпіада «На Урок – Зима 2021»

7. Олімпіада «Всеосвіта Зима – 2020/2021»

8. Тиждень математики

9. VII Всеукраїнська інтернет-олімпіада «На Урок – Весна 2021»

10. Олімпіада «Всеосвіта Весна – 2020/2021»

11. Наші цікаві уроки 136

Проведені  заходи за ІІ семестр
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15.01. Участь вчителів математики у вебінарі від видавництва Генеза 

“Особливості складання ЗНО з математики 

на рівні стандарту та профільному рівні:

відмінності, виклики та шляхи їх подолання”.
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15.01. Участь вчителів математики у вебінарі від видавництва Генеза 
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15.01. Участь вчителів математики у вебінарі від видавництва Генеза 



140

15.01. Проведення вебінару

“Створення тесту на платформі Всеосвіта”

на базі навчального закладу НВК “Домінанта”. 

Спікер: Вольвач С.Д.
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20.01. Участь вчителів математики у вебінарі від 

видавництва Генеза “Іновації у вивченні математики у 

3-4 класах НУШ і підготовка до 5 класу”.
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21 січня 2021 року в навчально-

виховному комплексі «Домінанта» 

спільно з кафедрою теорії та методики 

навчання фізики і астрономії 

Національного педагогічного 

університету імені М.П. Драгоманова 

відбувся онлайн-семінар:  

«Забезпечення наочності та 

безперервності викладання фізики та 

астрономії в умовах навчання 

ONLINE».

Онлайн-семінар
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Онлайн-семінар
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Дистанційне навчання 

11.01.2021. –

22.01.2021.
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Дистанційне навчання 

11.01.2021. –

22.01.2021.
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Дистанційне навчання 

11.01.2021. – 22.01.2021.
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Дистанційне навчання 

11.01.2021. – 22.01.2021.
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Дистанційне навчання 

11.01.2021. – 22.01.2021.
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Дистанційне навчання 

11.01.2021. – 22.01.2021.
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Дистанційне навчання 

11.01.2021. – 22.01.2021.
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Дистанційне навчання 

11.01.2021. – 22.01.2021.
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Учні, які під час дистанційного навчання 

набрали найбільше балів з математики 

були відзначені грамотами
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Уроки 

математики
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Уроки математики



155

З метою покращення знань з математики учнів 5-х класів, 

адміністрацією НВК "Домінанта" були відзняті відео уроки, 

щоб учні мали можливість більш якісно готуватися до уроків

та вивчити той матеріал, що пропустили. В рамках тижня

математики, ми щодня презентували нове відео. Тому 

бажаємо вам успіхів у засвоєнні цікавої науки!
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Урок геометрії "Вектори у 

просторі" в 10-Б класі.
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158
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Історія ЕОМ 

та 

комп'ютери

майбутнього

Урок 

інформатики

в 5б класі



160

Конкурс 

кросвордів

Урок 

інформатики

у 8-В класі
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Сучасні учні практично не 

уявляють життя без 

смартфона. Тому 

залучення технологій з 

використанням 

мобільного телефону на 

уроках додатково 

заохотить школярів до 

вивчення вашого 

предмету!

Незвичайний урок 

математики для учнів 6-Г 

класу з використанням 

QR-кодів провела 

учитель Поданчук

Наталія Георгіївна.
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В рамках тижня

математики, 

учні 5-х класів

склали

математичні

казки. Юні

письменники, 

радо зачитали їх

у класі.
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У рамках тижня математики проведено вчителем Матвієць Т.П. урок з 

алгебри «Підготовка до ЗНО: показникові та логарифмічні нерівності», на 

якому повторили показникову і логарифмічну функції, їх властивості, основні 

співвідношення, розв'язували різні завдання: з вибором однієї правильної 

відповіді, на встановлення відповідності, завдання відкритої форми з 

короткою відповіддю та завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю, 

які були запропоновані на ЗНО 2006-2019 років з даної теми. 
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Прямокутний трикутник займає особливе місце в планіметрії, оскільки для 

нього існують прості співвідношення між сторонами і кутами, які вже відомі 

учням 8-Б класу, що вони й продемонстрували, працюючи у проєкті «Чудовий 

прямокутний трикутник». Можливо, з часом теорема Піфагора буде здаватися 

розумникам 8-Б класу до сміху простою. Але сьогодні вони подолали певний 

рубіж, стали розумнішими на цілу теорему – на теорему Піфагора, цікаву, 

могутню і вічну!



165

Можна віддавати себе 

науці й водночас бути 

щасливою жінкою і матір’ю. 

Саме це учні 5В класу 

довели на уроці 

інформатики. На передодні 

Міжнародного жіночого дня 

маленькі дослідники 

підготували доповідь про 

жінок, які, безсуперечно, 

відіграли велику роль в 

інформатиці і водночас 

були чудовими леді свого 

часу.
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Перш ніж досягти

сучасного рівня, 

обчислювальна

техніка прошла 

тривалий шлях 

розвитку. 

Досліджуючи цю

тему, свої перші кроки 

по створенню

презентацій зробили

учні 5-Г класу.
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Творчі учні 5-Б класу 

дізналися про етапи 

розвитку 

обчислювальної 

техніки і підготували 

доповіді.
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На уроці геометрії в 

7-Г Тріцька Катерина 

Вадимівна, провела 

цікавий та 

захоплюючий урок на 

тему: "Коло та круг".
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Картографія допомагає за допомогою теорії картографічних проєкцій розв'язувати 

аналітичними і графічними способами специфічні штурманські задачі по проведенню судна з 

урахуванням дії різних факторів. Усі ці науки побудовані виключно на математичній основі. І 

всі ці задачі вирішуються із застосуванням знань з тригонометрії. Це тільки один із прикладів, 

який відкрили для себе учні 10-А класу на занятті «Тригонометрія навколо нас». Також всі 

дізналися історичні відомості про виникнення тригонометрії як науки, про вклад у розвиток 

тригонометрії різних учених-математиків. Відтепер учні краще розуміють, що застосовується 

тригонометрія не тільки в астрономії, механіці, фізиці, хімії, техніці, де вона застосовувалася і 

раніше, але також – у біології, суспільних науках і навіть у мовознавстві. Заняття сприяли 

виникненню нових творчих ідей щодо використання тригонометрії.
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Цікаво, творчо та 

корисно розпочався 

тиждень інформатики 

для наймолодших 

школярів. 

Другокласники 

вивчали складові 

комп‘ютера та їх 

призначення, а також 

підготували чудові 

листівки до свята 

весни.
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Інтерактивний урок з 

математики для учнів 5-А 

класу провела студенка

НПУ ім. М.П. 

Драгоманова Мусулега

Аліна Олександрівна та 

пояснила учням тему: 

"Коло та круг". Учні 

виконали всі заплановані 

завдання і не забули про 

фізкультхвилинку.
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Цікаво уявити, що ж нас 

чекає через 20,30,50 

років у світі технологій? 

Таке питання поставили 

перед собою креативні 

учні 3-А класу. І на уроці 

інформатики 

презентували проєкти

«Комп‘ютер 

майбутнього».
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Учні 10-А класу в рамках тижня 

математики підготували усний журнал 

«Творці математики з України» та 

експозицію «Галерея видатних 

українських математиків», в яких 

зібрали різноманітні відомості з життя 

українських математиків: Г.Ф.Вороного, 

В.М.Глушкова, М.О.Зарицького, 

М.П.Кравчука, В.Й.Левицького, 

М.В.Остроградського та ін.; довідалися 

про їхнє особисте життя, віддане 

служіння математиці та про наукові 

відкриття, відомі в Україні і далеко за її 

межами. І, можливо, читаючи 

рекомендовані нариси й статті про цих 

визначних людей, розповідаючи їхні 

історії, учні по-справжньому захопляться 

математикою.
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7-б на уроці геометрії захищав проект: 

"Геометрія навколо нас"
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Відбувся захист проєктів 

на тему: "Прогресії 

навколо нас". Учні 9-В 

класу досліджували 

"Якого віку прогресії?" та 

вияснили яке 

"Застосування прогресії в 

інших науках", а також 

сформували та 

розв'язали декілька 

прикладних задач для 

майбутніх архітекторів та 

будівельників.
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Урок математики в 

6-В класі був незвичайним. Діти потрапили у 

казку "Пригоди оцінок". Всі із задоволенням 

поринули у цікавий та захоплюючий світ 

раціональних чисел, використовуючи свої 

заняття. Діти працювали в парах, групах та 

індивідуально. Всі учасники процесу 

отримали масу задоволення, хороші емоції та 

високі бали.
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На запитання, чи любите 

ви математику, учні

завжди скажуть, що

люблять. Адже це не 

лише цікавий предмет, а 

й можливість весело та з

користю провести свій

час.
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Історія ЕОМ. Учні 6-В класу дослідили історію виникнення 

комп'ютерів, та підготували цікаві проекти. Урок провела 

вчитель інформатики Яковчук Анастасія Анатоліївна
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Учні 10-А класу на занятті «Математика в 

житті людини» об'єдналися в групи та по 

черзі представляли свої проєкти, які 

стосуються використання математичної науки 

у різних сферах людської діяльності. Групи 

«Дослідники», «Медики», «Митці», 

«Природознавці», «Техніки» розповідали про 

математичні моделі в медицині, шукали 

поняття математичної краси в архітектурі та 

зв'язок математики з музичним мистецтвом і 

навколишнім середовищем, зацікавили 

значенням цифр в нумерології та доводили, 

що технічний прогрес неможливий без 

математики. 
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Захист проектів з

фізики "Взаємодія

тіл. Сила". 

Учні 7-А класу

дізналися від

своїх

однокласниць про 

дослід Торрічеллі. 
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Учні 11-А класу разом з 

вчителем математики 

Лук'яновою Світланою 

Михайлівною провели 

захоплюючий урок 

"Геометричний аукціон". 3 

команди - "Конус", "Циліндр" і 

"Куля" представляли свої 

неперевершені та такі важливі 

фігури. Вони продемонстрували 

базові задачі, формули, які 

допоможуть 

одинадцятикласникам гарно 

скласти ЗНО.
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Свій перший урок з 

математики для учнів 6-Б 

класу провів студент НПУ 

ім. М.П. Драгоманова 

Задорожний Дмитро 

Михайлович. Учні були 

активні, виконали всі 

заплановані завдання та 

добре підготувалися до 

контрольної роботи з 

теми "Розв'язування 

задач і вправ на всі дії з 

раціональними числами"
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Напередодні дня всіх 

жінок, учні 4-го класу 

закріпивши свої знання 

про графічний 

редакторнамалювали

листівки своїм мамусям
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ВІТАЄМО переможців та 

учасників VIIІ Всеукраїнської

інтернет-олімпіади "На Урок" з

МАТЕМАТИКИ та ФІЗИКИ та 

ІНФОРМАТИКИ, учнів 5-11-х 

класів.
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Зима закінчилася, а разом 

з нею і Всеукраїнська 

олімпіада "Всеосвіта Зима 

- 2020-2021". Учні НВК " 

Домінанта" прийняли 

активну участь та 

отримали нагороди за 

високий рівень 

теоретичних знань і 

практичних навичок, 

уважність до деталей.
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Олімпіада «Всеосвіта Зима – 2020/2021»
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Дипломами І і ІІ ступеня 

нагороджені учні 5-А 

класу за відмінний 

результат у 

Міжнародному 

дистансійному курсі з 

математики "Олімпіс 2020 

- Осіння сесія". Класному 

керівникові Аленгоз

Вікторії Юріївні окрема 

подяка за сприяння в 

залученні дітей.
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Урок алгебри в 7-А класі 

Розв'язування рівнянь із 

застосуванням основних 

властивостей рівнянь.
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Урок-казка "Пригоди раціональних чисел" в 6-Б класі. Діти із

задоволенням подорожували по незвичайним місцям та 

виконували швидко і правильно завдання від казкових

персонажів.
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Конкурс малюнків, творів та віршів "Математика очима дітей".
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В 5а класі була проведена 

цікава математична гра: "Своя 

гра", де команди під назвами 

"Розумні банани", "Sold Brain" та 

"Сестриці громовиці" змагалися 

за звання найрозумніші діти 

класу. Перемогу здобула 

команда "Sold Brain".
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Відкритий інтерактивний урок в 

5-А класі присвячений тижню 

математики, для учнів класу, 

студентів практикантів та 

вчителів математики, провів 

учень 5-А класу Арсеній Коріков. 

Матеріал розповідав захопливо, 

зупинявся на дрібних помилках 

та вчасно їх виправляв. Було 

помітно, що учні з легкістю 

працюють на інтерактивній 

дошці, та вміють демонструвати 

свої знання.
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Сьогодні у нас - незвичайний урок.

У казку ми зробимо ще один крок.

А з казкою ми зустрічались не раз,

І знову вона завітала у клас.

Учні 6-В класу під час уроку-казки

"Дружба - це диво" закріпили

знання з теми «Множення та 

ділення раціональних чисел», 

працювали в команді та не 

залишили товаришів у біді.
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Так чудово, коли діти заходять на урок завчасно, на їхніх

обличчях посмішка, а в очах бажання вчитися. Бажаю всім

таких учнів як у нас!
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Математика — це велична споруда, створена уявленнями

людини для пізнання Всесвіту. (Ле Корбюз’є)



205



206

Вивчаючи стовпчасті діаграми, ми не 

забуваємо і про своїх домашніх 

улюбленців, які нас заспокоюють та 

піднімають настрій.
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12 квітня відзначається День працівників 

ракетно-космічної галузі України та 

Міжнародний день авіації і космонавтики. 

У такий день ми згадуємо ВЕЛИКОГО 

УКРАЇНЦЯ, людину великої мрії, гордість 

української космонавтики Леоніда 

Каденюка, Першого Космонавта 

Незалежної України, Героя України, 

видатного українського діяча у галузі 

космонавтики. 

З легендою української космонавтики 

учнівському та педагогічному колективам 

НВК "Домінанта" пощастило спілкуватися 

та дізнаватися про історію зародження 

космонавтики, перші кроки людини у 

вивченні Галактики, про космонавтів, які 

першими побачили планету Земля з 

космічної орбіти. 



208

12 квітня - Міжнародний день авіації і 

космонавтики

Майбутні дослідники космічних просторів 

- юні вихованці гуртка авіамоделювання 

та ракетобудування "Сузір'я" НВК 

"Домінанта".
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Математика – наука молодих. Інакше й не може бути. Заняття

математикою – це така гімнастика розуму, для якої потрібна

вся гнучкість і вся витривалість молодості. Н. Вінер
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Захист проектів з фізики "Механічна робота та енергія". Учні 7-

А класу презентувати свої проекти. Діти змістовно розповіли

про прості механізми у побутових пристроях, використання

енергії природних джерел, біомеханіку людини та показали 

цікаві досліди.
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Нагородження 

учасників конкурсу 

"УЧИТЕЛЬ РОКУ 2021" 

в Дніпровському районі 

м. Києва. 

Та вручення подяк за 

високий 

професіоналізм 

вчителів Дніпровського 

району. 



Підсумки роботи кафедри

інформатики та фізики

2020-2021

н.р.

Навчально-виховний 
комплекс «Домінанта»



Наші вчителі інформатики
2020-2021

н.р.

та фізики



Людина надає кібернетичним машинам здатність
творити і створює цим собі могутнього помічника

Норберт Вінер



01

02

03

04

Індивідуальний підхід до кожного

учня

Глибокі знання з предмету

Впровадження принципів

SMART- та STEM-освіти;

Поєднання традиційних та хмаро

орієнтованих засобів навчання

Основні напрямки діяльності:



Технології 

моделювання

Соціальне 

партнерство

Хмарні технології Освітня 

інноватика

Електронне 

навчання

Освітні
платформи

Your Text Here

Компоненти освітнього процесу



2

3

4



Використання технології QR-кодування для 
активізації навчально-пізнавальної 

діяльності учнів

Швидкий доступ до широкого спектру 
матеріалів 

Підвищення мотивації учнів до 
навчально-пізнавальної діяльності

Виконання інтерактивних вправ



Переваги  
технології QR-

кодування 

Сучасні учні практично не 

уявляють життя без 

гаджетів. Тому залучення

технологій з 

використанням

смартфону на уроках 

додатково заохочує

школярів до вивчення

предмету.







Векторна 
графіка

Розвиток творчого і креативного
мислення



Юні ІТ-спеціалісти



Слайди

Переходи

Дизайн

Гіпер-
посилання

Макети

Анімація

Power

Point

Вивчаємо тригери в презентаціях



Навчаємо майбутніх дизайнерів
Розділ комп'ютерної 

графіки, призначений для 
зображення об'ємних 

об'єктів.

Lorem Ipsum is simply

dummy text of the

printing and typesetting

industry.

Lorem Ipsum is simply

dummy text of the

printing and typesetting

industry.

Cкладні геометричні
об'єкти можна
побачити з усіх боків

Уроки 3D-

графіки



Програмування може бути цікавим!

Уроки

Scratch



Вивчаємо інформатику весело!



Досліджуємо історію розвитку ОТ



Захист проектів

05



Фізика вивчає світ, в якому ми живемо, явища, що в ньому 

відбуваються, відкриває закони, яким підкоряються ці явища. 

Цікаві уроки фізики

05

Lorem Ipsum is simply

dummy text of the

printing and typesetting

industry.

Головне завдання фізики — пізнати закони

природи, властивості різних речовин і поставити

їх на службу людині.



Загальна кількість робіт МАН

Поданчук Н.Г Холява М.В. Яковчук А. Банак Р.Д.

2 2 2 2





03.09.20р.“Методичні рекомендації

щодо оцінювання учнів 3 класів НУШ”

8.10.20р. «Формувальне оцінювання –

ключовий чинник якісної освіти в 

НУШ»



Засідання 
методичної комісії

 28.08.2020 - І засідання - Організаційне

 08.10.20 - ІІ засідання - Нова українська 
школа: оцінювання по-новому

 05.01.2021- онлайн - ІІІ засідання -
Педагогіка партнерства як продуктивна 
форма взаємодії вчителя та учнів.

 24.03.2021 – онлайн – ІУ засідання -
«Самостійна робота учнів початкових
класів на уроках як умова особистісного
зростання»

 02.06.2021- У засідання  - Підсумок 
роботи методичного об’єднання за рік 



Всі вчителі пройшли навчання по роботі з електронним

журналом, брали участь у практикумах, організованих

«Єдиною школою».

18.09.2020 “Робота з електронним журналом в системі

“Єдина школа”

29.04. 2021 «Цифрові інструменти для оцінювання й

фіксування навчального поступу учнів НУШ в ІКАС «ЄДИНА

ШКОЛА»





Підвищення кваліфікації

1. Онлайн-тренінги з підготовки вчителів початкової школи за 

програмою НУШ

2. Курси на платформі  EdEra “Ключові уміння ХХІ століття”

3. Курси на платформі  EdEra “Про дистанційний і змішаний 

формати навчання для педагогів та керівників шкіл”

4. Навчальні модулі на платформі ІППО ім. Б.Грінченка



Участь у вебінарах

Вебінар «Особливості оцінювання результатів навчання

учнів та ведення Класного журналу у Новій українській

школі у 2020/2021 навчальному році»

Вебінар «Методичні рекомендаційї щодо основних підходів

та вимог до оцінювання результатів навчання учнів третіх

та четвертих класів Нової української школи, а також

щодо заповнення класного журналу.



2-Б     «Властивості повітря»

2-Д    “Виготовлення антисептиків”

3-Г     «Чи поглинають рослини воду?

3-Д    “Досліди,експерименти, спостереження, вимірювання-

інструменти пізнання світу”.

4-А    “Унікальні властивості молока”

4-Г      «Про корисну та шкідливу їжу»

STEM-уроки в поі

Наші STEM-уроки 



Яскраві моменти

навчального

року



Тиждень української мови







Батьківські уроки і майстер-

класи







Проєктна діяльність







Єкскурсія до ТЮГ на виставу «Де знайти

ялинку?»

1-А вчитель Солошенко Т.Є.



Зустріч з інспектором

патрульної служби

«Урок з правил безпеки»  

Ранкова зустріч “ День літнього іменинника”



Урок- подож «Моя країна - моя мова»



Урок трудового навчання «Створюємо зимовий настрій»



Інтегрований урок трудового навчання і «Я досліджую світ»  

«Головний господар на городі - Пан-гарбуз володар»



1-Б вчитель Саєнко Н.М.
Інтегрований урок “Наша мова-диво калинове”



Тематичний день”Осінні мотиви”



Батьківські уроки   

Мама лікар-офтальмолог Ковальчук 

Наталія Ярославівна «Урок 

здорового зору».

Виготовлення аплікації«Нови

й рік на поріг» Мама 

Захарова Галина 

Ярославівна.



«10 головних правил безпеки для дітей».

Зустріч з Нечаюком Олександром Петровичем,  майором поліції,  

інспектором відділу зв‘язків з громадськістю управління патрульної

поліції у місті Києві



Ранкова зустріч «Парад 

сніговиків»



1-В вчитель Савчук О.А.







1-Г   вчитель  Гарнага Т.С.

 Урок- екскурсія " Осінь золота»

 Екскурсія до парку Перемоги. Покладання квітів до меморіалів.



Майстер-класи " Янголятко" та " Ялинкова прикраса. Будиночок"



Проєкти

“Подорож до крижаного світу. Антарктида».

« Як я проводжу вільний час»



1-Д вчитель Азарна С.М.

Урок математики “Вивчення цифр з LEGO”



Ранкова зустріч                                     Зустріч з з офіцером поліції

“День осіннього                                    Занюк Лідією Борисівною

іменинника” “Безпечна дорога до   

школи”



День 

української мови   та писемності



Виставки творчих робіт

"Осінній вернісаж“    “Наші сніговички”



2-А вчитель Журба Л.О.
Батьківські уроки

“Права та обов’язки дітей”Старовойтова С.М.

“Веселі експерименти” Алексєєва В.Ю.



Майстер-клас “Пісочна анімація”



Урок розвитку зв’язного мовлення

“Написання листа Святому Миколаю”



Проєкт “Андріївські вечорниці святкуємо разом”



Проєкти: “Осінній букет”, “Мої 

експерименти”, “Мій таємний друг”



Флеш-моб “Говори українською і пишайся нею”

Тематичний день “Зимовий календар”

Проєкти “Потурбуйся про птахів”,

“День чистоти”



2-Б  вчитель Оприщенко Т.П.
Майстер-клас у піцерії



Участь у конкурсі «Соняшник»



Екскурсія до Меморіалу пам’яті жертв голодомору



2-В вчитель Загоровська О.В.
Батьківський урок «Техніка малювання на воді- ебру»



День української писемності та мови



Майстер клас малювання на футболках



2-Г вчитель Мушинська І.А.
Урок розвитку зв’язного мовлення. Урок творчості “Добираю слова 

на задану риму. Створення “Дерева творчості”



Проєкти тижня”Вода в природі”

“Допоможи зимуючим пташкам”

Проєкт місяця “25 добрих справ до Нового року”



Участь у Всеукраїнських олімпіадах 

“Всеосвіта- осінь 2020”та “На урок ”



2-Д  вчитель Копиленко Н.В.
Екскурсії : в музей книги та книгодрукарства України і в 

шкільну бібліотеку



Проєкти “Знайомимся та досліджуємо тварин України”, “Святкування Нового року в 

різних країнах”



Майстерня Діда Мороза,

Акція “Допоможемо зимуючим пташкам”



3-А вчитель Григор’єва Н.Д.
Уроки на шкільному подвір ’ ї



Проєкти: “Будова річки”, “Державні і народні 

символи України”



День української писемності і 

мови



Майстер-класи ”Аплікації з 

різних матеріалів”



3-Б вчитель Харченко Т.О.
Батьківський урок. Зустріч з письменницею 



Зустріч з науковим співробітником музею 

Хотенків



Проєкт «Комікси. Продовження історій 

кота Інжира»



3-В вчитель Дан О.М.
Батьківський урок



День вишиванки



3-Г вчитель Акулс Л.А.
Проєкт " Країна знань- це люба школа»



Проект  "Ні- насильству"



" Тиждень української писемності та 

мови"



" Зимові свята "



3-Д вчитель Харчикова Н.М.

 День української мови і писемності

 ( урок-вікторина і пишемо диктант)

 Батьківський урок: “Хімічні досліди – це цікаво ” ( мама 

Трушкіна Марина)

 Проєкти : “Історія моєї школи”

 “Мої обов’язки вдома і в школі”

 “Світ моїх захоплень”

 “Моя родина”







4-А  вчитель Ходаківська Л.Л.
Урок трудового навчання в парку “Перемога”

“Ландшафтний дизайн. Збір природнього матеріалу”



Урок математики на снігу  

“Геометричні тіла та плоскі фігури”



Урок природознавства на шкільному подвір’ї “Орієнтування за Сонцем та місцевими 

ознаками”



Проєкти “Цікаві факти про цукерки”, 

“Такі різні материки”



Тематичні дні: “Знайоме і незнайоме молоко”, 

“Наша Сонячна система”, “Перший день зими”



Екскурсія в Планетарій



4-Б вчитель Рудницька О.М.
Проєкт “Всесвіт і Сонячна система”



Проєкт “Цікавий світ материка, 

на який я хочу потрапити”



День української мови і писемності.

День козацтва



Екскурсія  в парк “Перемога”



4-В вчитель Діхтяренко О.В.
Виховна година “ Обережно: COVID-19!”



Урок-конкурс до Дня української писемності і мови « О мово рідна! 

Віночок барвистий»



Майстер- клас « Готуємося до 

Хеллоуін»



Новорічна вистава-казка « Аліса в країні чудес»



4-г вчитель Каломбєт А.О.
Міні-проєкт «Мій корисний сендвіч»

Проєкт –дослідження«Природа восени»

Дослідницький проєкт «Цікаві мешканці нашої

планети» 



Міні -проєкт «Моя книга»



Мовознавчий фото-квест до Дня 

української мови та писемності



Урок –вікторина до дня козацтва



Гра «Таємний Санта»



4-Г вчитель Каломбєт А.О.
Мовна вікторина



Урок – подорож «Мандруємо 
Україною»



Творчий проєкт «Професія моєї мрії»


