
ЗВІТ 

ДИРЕКТОРА МІЖНАРОДНОЇ ШКОЛИ ГЛОБУС 

 

Загальні відомості про заклад 

 

Приватна організація (установа, заклад) «Заклад загальної середньої освіти 

«Міжнародний школа Глобус» (далі – заклад освіти) є приватним закладом загальної 

середньої освіти, який забезпечує реалізацію потреб учнів, їх батьків, суспільства і 

держави в отриманні повної загальної середньої освіти.  

 Заклад освіти у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України 

«Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», іншими нормативно-правовими 

актами України і Статутом. 

Скорочене найменування українською мовою: Міжнародна школа Глобус. 

Повне найменування англійською мовою: Private Organisation (Institution) 

«Comprehensive Educational Institution «Globe International school» Kiev city .  

Скорочене найменування англійською мовою: Globe International school. 

 Місцезнаходження закладу освіти: 02217, Україна, місто Київ, вулиця Миколи 

Закревського, будинок 42. 

Засновником закладу освіти є ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

«АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ ПРОМИСЛОВО-ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» 

(місцезнаходження: 01001, місто Київ, провулок Шевченка, будинок 12, ідентифікаційний 

код 00039002).  

Діловодство в закладі освіти ведеться українською мовою. Спілкування учасників 

освітнього процесу здійснюється українською мовою, а також може здійснюватися мовами 

країн Європейського Союзу.    

Заклад освіти самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах своєї 

компетенції, передбаченої законодавством України та Статутом. 

Заклад освіти несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за: 

- безпечні умови освітньої діяльності; 

- дотримання Державних стандартів повної загальної середньої освіти; 

- дотримання договірних зобов'язань з іншими суб'єктами господарської діяльності, в 

тому числі зобов'язань за міжнародними угодами; 

- дотримання фінансової дисципліни. 

 

Заклад заснований у 2013 році.  

У приміщенні школи  25 навчальних кабінетів, окремі кабінети: хімії + лабораторна 

кімната , фізики, біології + лабораторна кімната, інформатики, майстерні, малювання,  

Stem кімнати. Є спальня на 28 місць та ігрова кімната. Спортивний корпус облаштований 

двома чашами басейну, двома спортивними залами ( одна з ним з м’яким покриттям для 



тхеквондо); хореографічна зала, тренажерна зала тощо. Школа має  їдальню з власним 

харчоблоком. Актова зала облаштована мультизвуковою системою для кінотеатрів, клас 

музики оснащений музичними інструментами та звуковими системами  і екраном. Кожен 

клас має  мультимедійну інтерактивну дошку, ігрові зону тощо. Всі класи забезпечені 

ортопедичними меблями, а також мають власні шафи для переодягання.  

Кожного року намагаємось  закуповувати і  забезпечувати новітніми цифровими 

технологіями заклад, підтримувати матеріально-технічну базу. Кожен вчитель має 

ноутбук, що дає змогу швидко і комфортно працювати. Учительська забезпечена 

принтерами, ноутбуками, канцелярським приладдям  тощо. Швидкий доступ до мережі 

інтернет дає змогу вчителю і учням працювати сучасно. Школа має власний сервер на 

якому і розгорнуті платформи навчання та електронний журнал. Завдяки серверу ми маємо 

можливість утримувати понад 160 камер відеоспостереження.   

На пришкільній території збудовано ігровий та спортивний майданчики, футбольне 

мініполе   зі штучним покриттям. 

Адміністрацією школи приділяється достатньо уваги естетичному вигляду 

навчального закладу. Подвір'я школи завжди прибране, доглянуте. Обслуговуючим 

персоналом проводиться догляд за територією школи на навколо неї. Кожного літа 

проводиться фарбування ігрового майданчика  і лавок на зоні відпочинку подвір”я школи.  

Кожного року проводяться косметичні роботи щодо належного стану класів та 

приміщень школи. Щороку проводиться чистка басейнів, заміна фільтрів, ламп, тенів. 

Обслуговуючі компанії проводить щомісяця огляд технічного стану обладнання: басейнів, 

вентиляційних шахт, кондиціонерів, кухонного обладнання, пожежного обладнання, 

теплового пункту, відеоспостереження тощо. Охоронна фірма цілодобово спостерігає за 

будівлею школи в якій діє 2 пости охорони.   

Медичний кабінет забезпечений самим необхідними медикаментами для надання 

першої медичної допомоги. Закупівля препаратів відбувається двічі на рік.  

 В школі працює кваліфікований лікар-педіатр, який веде облік дітей і спостерігає за 

станом здоров’я   не тільки учнів, а й усіх працівників закладу.  

 

Вжиті керівником заходи щодо зміцнення та модернізації навчально-виховного 

процесу: 

1. Виконання навчальних планів і програм відповідно до Держстандартів 

загальної середньої освіти. 

2. Підвищення кваліфікації, рівня фахової підготовки педпрацівників. 

3. Створення необхідних умов для подальшого розвитку творчої особистості, 

обдарованої учнівської молоді. 

4. Соціальний захист учасників навчально-виховного процесу. 

5. Модернізація методичної роботи (cпрямованість на реалізацію нормативних, 

законодавчих, правових документів, що регламентують діяльність школи). 

6. Покращення матеріально-технічної бази школи. 

7. Впровадження міжнародного співробітництва .Заклад продовжує роботи Cambridge 



Assessment International Education. В школі вивчаються три ключових предмета 

кембриджського куррикулума: English, Science, Math. 

“Кембриджський” напрямок є найважлівийшим у школі. В кембриджських класах 

працюють досвідчені вчителі, добре розуміючи вимоги програм та володіючи сучасними 

формами і методами викладання спеціальних дисциплін. Всі вчителі працюють за 

програмами,  які затверджені Міністерством  освіти і науки України і Cambridge 

Assessment International Education.  

Cambridge English School - це унікальний інноваційний проект, який дає змогу досягти 

міжнародних стандартів шляхом: 

-адаптації цілісної системи викладання англійської мови з чіткими поступовими етапами, 

що приведуть учнів від базових досягнень до високого рівня володіння англійською, 

достатнього для подальшого навчання та кар’єри; 

 - отримання нових знань з таких предметів як : Science, Mats, Art,IST тощо; 

-участі у міжнародних проектах та конференціях; 

 - здача Cambridge Primary Checkpoint; Cambridge Lower Secondary Checkpoint і далі.  

 - отримання сертифікатів на володіння знання мови і компетенцій тощо. 

Ми розуміємо, що оволодіння новітніми методиками викладання іноземних мов є життєво 

важливим для покращення освітніх стандартів. Саме тому програма включає професійний 

розвиток та підтримку вчителів: 

-методичні семінари та майстер-класи, участь у Кембриджських конференція; 

 - проходження навчання в Кембриджському університеті за рахунок школи; 

-безкоштовні матеріали з методики викладання англійської мови; 

-використання прогресивних навчальних матеріалів видавництва Кембриджського 

університету; 

-сучасні інструменти  моніторингу навчання учнів, шляхом складання міжнародних 

іспитів ; 

-підвищення квіліфікації за рахунок школи.  

Протягом навчального року адміністрацією школи було відвідано величезна кількість 

уроків з кембриджських дисциплін, і на далі,  з метою аналізу і детального обговорення 

уроку, заступником директора з іноземних мов була проведена бесіда з кожним 

вчителем. 



              У 2019-2020 навчальний рік була проведена наступна робота, спрямована на 

якісне виконання своїх обов’язків, а саме: 

 

№ 

з/п 

Захід Відповідальний 

 

1 

Комунікація стосовно усіх робочих питань з  

Cambridge Assessment International Education, 

спрямованих на зміцнення можливостей надання 

якісних освітніх послуг 

Заступник 

директора  

2 

Організація навчального процесу з викладання 

кембриджських дисциплін у 2019-2020 н.р.; 

затвердження плану роботи; 

організація науково-методичної роботи ЦІО 

вчителів, які викладають у кембриджських класах; 

затвердження календарних планів 

Заступник 

директора  

Всі вчителі, які 

викладають 

3 

Проведення стартового моніторингу, з метою 

виявлення прогалин в знаннях  за минулий 

навчальний рік 

Заступник 

директора  

Всі вчителі, які 

викладають 

4 

Складання графіка та надання консультацій для 

учнів, які потребують допомоги з іноземних мов під 

час навчання  

Заступник 

директора 

Всі вчителі, які 

викладають 

5 

Організація підготовки та складання 

Кембриджських іспитів програми початкової школи 

Cambridge Primary Checkpoint 

Заступник 

директора 

Бірам В. 

6 

Інструктивно-методични наради з питань 

організації, контролю, зворотнього з’вязку з різних 

питань протягом навчального року 

Заступник 

директора 

Всі вчителі, які 

викладають 



7 

Проходження навчання вчителів англійської мови з 

різноманітніх Кембриджських кваліфікаційних 

курсів 

Гладіна О.О 

Позднякова Т.В. 

8 
Відвідування щорічної конференції кембриджських 

шкіл у Великобританії 

Заступник 

директора 

9 

Організація та проведення зустрічі для батьків учнів 

кембриджських класів, з метою зворотнього зв’язку 

щодо освітнього процеса в рамках кембриджського 

курикулума 

Заступник 

директора, 

Вчителі, які 

викладають 

10 

Проєктна діяльність вчителів кембриджських класів 

на протязі навчального року 

Заступник 

директора,  

Вчителі, які 

викладають 

11 

Планування розширення лінійки кембриджських 

дисциплін з метою більш якісного та повного 

впровадження Кембридж курикулуму 

Заступник 

директора 

12 

Проходження навчання вчителів англійської мови з 

метою підвищення професійної   компетентності 

та ефективності освітнього процесу впровадження 

Кембридж курикулуму 

Гладіна О.О. 

Позднякова Т.В. 

Теплякова Р.П. 

13 

Обговорення можливості співпраці з освітньою 

програмой Science4us з метою посилити  Science 

компетентності учнів 

Заступник 

директора 

Гладіна О.О. 

Позднякова Т.В. 

14 

Зустріч з представником міжнародної освітньої 

агенції і обговорення можливості співпраці з 

освітньою програмой LanguaMetrics, з метою 

посилити  Reading компетентності учнів 

Заступник 

директора 



15 

Відвідування численних тренингів від провідних 

тренерів Cambridge University Press, Grade Education 

Centre з метою підвищення якості та модернізації 

навчально-виховного процесу 

Заступник 

директора 

Всі вчителі 

 

 

Звіт про складання Кембриджських іспитів програми початкової школи Cambridge 

Primary Checkpoint 

 

             В жовтні 2019 року, студенти 7c класу «Міжнародної школи Глобус», вперше 

складали Кембриджські екзамени. Метою іспитів була перевірка засвоєння учнями 

програми початкової школи(1-6 клас) з наступних предметів: English as a Second language 

(англійська як друга мова), Mathematics (математика) та Science (природнича наука). 

 

             Екзаменаційні папери для перевірки були відправлені безпосередньо до 

Кембридж Інтернешнал, де вони оцінювалися у відповідності до міжнародних стандартів 

навчальних досягнень учнів. Через два місяці з Кембриджу надійшли результати, 

детальний зворотний зв’язок про роботу кожного учня, усього класу і школи в цілому. 

 

              Всі учні склали іспити і отримали Сертифікат про досягнення з детальнішим 

зворотнім зв’язком від Кембридж. За результатами аналізу, в порівнянні очікуваного 

результату з фактичним виконанням тестових завдань, можна зробити висновок про 

успішне завершення учнями програми початкової школи Cambridge Primary.  

             

              Ці тенденції є дуже перспективні і дарують нам віру в успіх і досягнення наші 

учнів і впевненість на їх успішне продовження навчання за програмою Cambridge 

Secondary. 

             

            Офіційні результати учнів Міжнародної школи Глобус розраховано в балах від 0.0 

(найнижчий рівень досягнень) до 6.0 (найвищий рівень досягнень) у відповідності до 

Кембриджської шкали розрахунків балів за Cambridge Primary Checkpoint. 

 

Середні бали за екзамен Cambridge Primary Checkpoint є наступними: 

English as a Second language (Англійська мова як друга) = 4.7 

Середній бал за Аудіювання = 4.5 



Середній бал за Читання = 5.0 

Середній бал за Використання мови = 4.7 

Середній бал за Письмо =4.7 

 

               Детальніше про результати Cambridge Primary Checkpoint з предмета English as a 

Second language (Англійська мова як друга) 

 

№ Учень / 

учениця 

Англійськ

а мова як 

друга 

Аудіюван 

ня 

 

Читання 

 

Викорис 

тання 

 

Письм

о 

1 Бугайова А. 3,0 2,7 4,9 2,1 3,8 

2 Джундієт Я. 5,7 6,0 6,0 5,4 4,5 

3 Дубовська С. 6,0 4,4 6,0 6,0 6,0 

4 Загребельна О. 5,2 3,9 4,9 6,0 6,0 

5 Зубкова З. 4,5 5,0 3,8 4,3 4,5 

6 Лавін Т. 3,5 2,7 4,9 4,8 2,6 

7 Міщенко К. 4,1 3,5 3,8 3,8 6,0 

8 Радченко Б. 5,0 5,8 6,0 4,3 4,5 

9 Талибова С. 5,7 5,8 6,0 4,8 5,5 

10 Ткач А. 4,8 4,4 6,0 5,4 3,8 

11 Шаповалова А. 4,5 5,0 3,0 4,8 4,5 

 

 

 

Середні бали за екзамен Cambridge Primary Checkpoint 

з предмета Mathematics (загальний). Середній бал = 5.3 

Середній бал за Геометрію та виміри = 5.5 

Середній бал за Обробку даних/ Статистику = 5.0 

Середній бал за Числа = 5.3 

 



Детальніше про результати Cambridge Primary Checkpoint з предмета Mathematics  

(Математика) 

 

№ Учень / 

учениця 

Математика Геометрія Обробка 

даних 

Числа 

1 Бугайова А. 2,6 2,4 1,1 2,9 

2 Джундієт Я. 5,5 6,0 4,1 5,4 

3 Дубовська С. 5,5 4,4 6,0 5,7 

4 Загребельна О. 6,0 6,0 6,0 6,0 

5 Зубкова З. 5,6 6,0 5,6 5,2 

6 Лавін Т. 6,0 6,0 6,0 6,0 

7 Міщенко К. 4,0 5,7 3,3 3,5 

8 Радченко Б. 6,0 6,0 6,0 6,0 

9 Талибова С. 5,7 6,0 4,8 5,7 

10 Ткач А. 6,0 6,0 6,0 6,0 

11 Шаповалова А. 6,0 6,0 6,0 6,0 

 

 

 

Середні бали за екзамен Cambridge Primary Checkpoint 

з предмета Science (загальний) Середній бал = 4.3 

Середній бал за біологію = 3.7 

Середній бал за хімію = 4.8 

Середній бал за фізику = 4.7 

Середній бал за наукове дослідження = 4.3 

 

Детальніше про результати Cambridge Primary Checkpoint з 

предмета Science (Природнича наука) 

 

№ Учень / 

учениця 

Природнича 

наука 

Біологія Хімія Фізика Наукове 

дослідження 



1 Бугайова А. 3,1 1,8 4,0 4,0 2,9 

2 Джундієт Я. 3,5 2,6 4,4 3,6 3,8 

3 Дубовська С. 4,4 3,7 5,2 4,58 3,8 

4 Загребельна О. 6,0 5,1 6,0 6,0 6,0 

5 Зубкова З. 4,8 4,3 4,0 5,8 5,4 

6 Лавін Т. 4,0 2,9 4,8 4,8 3,8 

7 Міщенко К. 4,1 3,7 4,8 4,8 2,9 

8 Радченко Б. 5,2 4,7 6,0 4,8 4,8 

9 Талибова С. 3,7 3,1 4,4 4,0 3,4 

10 Ткач А. 4,2 3,7 4,0 4,4 4,8 

11 Шаповалова А. 4,9 5,1 5,2 4,0 5,4 

 

Міжнародна діяльність є одним з пріоритетних напрямків роботи центру Іншомовної 

освіти Міжнародної школи Глобус. Завдання, які  намагались виконати цього навчального 

року складаються з декількох  напрямів: 



Співпраця з навчальними 

закладами / організаціями 

європейських країн 

- Договір про партнерськи відносини з Cambridge 

Assessment International Education щодо впровадження 

Кембриджської навчальної програми Cambridge 

Primary and Cambridge Secondary Curriculum 

- Договір про партнерськи відносини з офіціальним 

платиновим партнером та тест-центром Cambridge 

Assessment English в Україні Grade Education Centre 

щодо організації та проведенні іспитів Cambridge 

English for Schools 

- Договір про партнерськи відносини з Німецько-

Австрійським освітнім центром “Екзаменаційним 

центром ÖSD-Kyiv”  щодо організації та проведення 

іспитів Австрійський Мовний Диплом (Österreichisches 

Sprachdiplom Deutsch) та подальшого  знайомства з 

австрійською та німецькою культурой, а також 

всебічного розвитку та культурного виховання учнів  

Заходи з підвищення якості 

та модернізації навчально-

виховного процесу, 

відвідування семінарів, 

вебінарів, практичних 

воркшопів  

- Cambridge Assessment English Teaching - проходження 

навчання вчителів англійської мови з різноманітніх 

Кембриджських кваліфікаційних курсів (TKT, CELT-

P, CELT-S, DELTA) 

- Grade Education Centre - практичний воркщоп,  у 

рамках партнерської програми щодо змін в форматі 

іспитів Cambridge English for Schools 

- відвідування численних тренингів від провідних 

тренерів Cambridge University Press, Grade Education 

Centre, Macmillan Education, MM Publications 



Участь у міжнародних 

конкурсах, програмах, 

проектах 

- Cambridge Assessment English Qualifications 

(Examinations) - комплексна підготовка учнів до 

складання Кембриджських іспитів Cambridge English 

for Schools 

- Cambridge Assessment International Education - 

складання Кембриджських іспитів програми 

початкової школи Cambridge Primary Checkpoint 

- Österreichisches Sprachdiplom Deutsch - 

комплексна підготовка учнів до складання іспитів з 

німецької мови ÖSD 

- Участь у міжнародному проєкті World Animal Day до 

Всесвітнього дня захиста тварин 

https://www.worldanimalday.org.uk/ 

- Участь у міжнародному проєкті European Day of 

Languages   

https://www.coe.int/ 

Зустрічі із представниками 

закордонних освітніх 

організацій 

- Зустріч  з представником Університуту Наварра з 

Іспаніі 

- Зустріч з представником British English Olympics в 

Україні 

- Зустріч з представником Канадської освітньої агенції 

Best Education Choice 

- Зустріч з представником East-West Bridge Centre 

- Зустріч з представником LanguaMetrics 

- Зустріч з представником Science4us 

- Зустріч з представником AIESEC 

https://www.worldanimalday.org.uk/
https://www.coe.int/


Підвищення кваліфікації 

вчителів за міжнародними 

стандартами 

- Cambridge Assessment English Teaching -проходження 

сертифікації вчителів англійської мови з різноманітніх 

Кембриджських кваліфікаційних курсів (TKT, CELT-

P, CELT-S, DELTA) 

- Österreichisches Sprachdiplom Deutsch - участь вчителів 

німецької мови у практичної Skype-конференції  

Екзаменаційного центра ÖSD-Kyiv щодо підготовкі  

учнів до складання іспитів ÖSD 

- Cambridge Assessment International Education 

проходження навчання вчителів англійської мови з 

метою підвищення професійної   компетентності 

та ефективності освітнього процесу впровадження 

Кембридж курикулуму 

Всі поставлені задачі виконані. 

Методична робота школи 

У 2019-2020 навчальному році методична робота в школі була організована за 

напрямками, визначеними Законом України «Про освіту», «Про повну загальну середню 

освіту», Державними стандартами освіти та іншими нормативними документами, 

передбаченими освітнім законодавством. 

Провідною метою роботи стала імплементація міжнародних освітніх програм, 

впровадження теорії емоційного інтелекту в освітній процес, розгортання онлайн-

навчання у зв’ящзку із карантином та початок роботи з формування власної дистанційної 

платформи навчання.  

 У цьому навчальному році педагогічний колектив школи продовжив свою роботу 

над науково-методичною темою: «Створення сучасного освітнього та інформаційно-

розвивального простору як необхідних складових якісної освіти в умовах інтеграції 

міжнародних та національних освітніх програм». 

Науково-методична робота в школі керувалася педагогічною радою і передбачала 

колективні форми роботи (робота методичних центрів) та індивідуальні форми роботи 

(наставництво, самоосвіта, консультації).  



В школі діють три методичні центри – Центр іншомовної освіти, що об’єднує 

вчителів англійської, німецької, французької мов; Центр освітніх технологій (вчителі 

фізики, біології, географії, хімії, економіки, математики, української мови та літератури, 

російської мови та зарубіжної літератури, історії), Центр початкової освіти та фізично-

естетичного виховання (вчителі початкових класів, праці, малювання, музики, плавання, 

фізичної культури, хореографії). 

 

МЕТОДИЧНІ СЕМІНАРИ ТА ПРЕДМЕТНІ ТИЖНІ 

 

Вчителі традиційно беруть активну участь у різноманітних творчих та методичних 

освітніх заходах відповідно до річного плану роботи. В цьому навчальному році GLOBE 

International School почав впроваджувати програми розвитку емоційного інтелекту (EQ) у 

вчительському, батьківському та учнівському колективах. Директор школи Діана 

Савченко стала сертифікованим тренером з EQ, пройшовши спеціальне навчання у 

відомих спеціалістів та опанувавши методику розвитку EQ. 

Міжнародна школа Глобус стала першим і єдиним закладом загальної середньої 

освіти України, в якому адаптуються сучасні практики емоційного інтелекту до освітнього 

процесу. У серпні 2019 р. на базі нашої школи відбуласт тренінгова сесія "Емоційний 

інтелект як основа розвитку особистості педагога". 

Складові EQ, розвиток емоційної грамотності, правила контролю емоцій, 

профілактика педагогічного вигорання, ритуали емоційної гігієни, рівні розвитку емпатії - 

ось далеко не повний список тем, що опанували педагоги. Кожен вчитель за методикою 

Холла визначив рівень свого емоційного інтелекту, отримав можливість для побудови 

власної моделі розвитку EQ, ознайомився з техніками контролю емоцій тощо. 

В контексті теми емоційного інтелекту у серпні 2019 р. майже 60 працівників Globe 

International School взяли участь у тренінгу з командоутворення, розробленому 

адміністрацією. Директор школи Діана Савченко впровадила кейси з пошуку спільних 

цілей та задач, які постали перед командою в новому навчальному році та запропонувала 

командну гру на взаємодію між структурними частинами колективу. Заступник директора 

з іншомовної освіти Наталя Фріцлер розробила проект Dream Team та модерувала пошук 

спільних цінностей. Командні ігри провели заступники директора Оксана Мазурчак та 

Наталія Шабаш.  

Серію методичних заходів відкриває предметний тиждень української мови та 

літератури. Був проведений флешмоб «Я читаю». У кожному класі відбулися презентації 

улюблених книг – діти ділилися враженнями від прочитаного, мотивували однокласників 

до читання. Спектр читацьких інтересів виявився дуже великим – від дитячої літератури 



до складних філософських творів. Також було започатковано проект «Буккросинг». У 

школі було створено літературний куточок, щоб діти могли обмінюватися книжками.  

Під час Тижня української мови вивчали нормативні наголоси, згадували осінню 

лексику, українську абетку від Ангола до Янгола. 07 листопада між учнями 7-а та7-с класів 

відбулася інтелектуальна гра «Мовознавчий турнір». На цьому заході учні мали 

можливість перевірити всі свої раніше набуті знання з української мови та літератури, 

продемонструвати творчі вміння, кмітливість та винахідливість. Турнір складався з 

кількох етапів конкурсів: «Візитна картка», «Розминка», «Жартівлива торбинка», 

«Відгадай прислів’я», «Родина, «Пісенний», «Поєдинок капітанів». 

Завершився тиждень 8 листопада написанням ХІХ Всеукраїнського диктанту 

національної єдності, до якого вже традиційно долучилися учні 5-11 класів.  

У листопаді 2019 р. в школі відбулись традиційні заходи щодо Параду наук. Давньою 

традицією є щорічний квест наук. І ось знову для 5-10 класів свою роботу відкрили аж сім 

наукових станцій: фізика, хімія, інформатика, біологія, географія, математика, історія. 

Команди учнів формувались за різновіковим та мішаним принципом. Учні різних класів 

мали б познайомитись, обрати собі капітана і придумати назву команди, а потім вирушити 

за маршрутом. А далі було розв'язання логічних задач, математичні вправи, фізичні 

досліди, картографічні завдання, конкурси на кмітливість, уважність, ерудицію та навіть 

наукову інтуїцію. 

Запам’ятався у навчальному році предметний тиждень фізики та географії. Активну 

участь у підготовці та проведенні заходів взяли учні 7 – 10 класів. У 7-а та 8 класах були 

проведені узагальнюючі змагання з тем «Австралія» та «Внутрішні води України». Учні 

пригадали рекорди природи, розгадували кросворди, показали знання теоретичних понять, 

цілком впоралися з подорожжю по карті тощо. 

Роз’яснювальну роботу з профілактики алергії в 1 класі провела учениця 10 класу 

Дружина Вероніка. Для учнів 8-9 класів та вчителів учні 10 класу провели захід «Годинні 

пояси». Учні розповіли про С. Флемінга, якому належить ідея розподілу Землі на годинні 

пояси, роботу Гринвічської обсерваторії, застосування літнього часу у країнах світу. 

Звісно ж, розв’язували задачі, застосовуючи приклади власних подорожей, ділились 

своїми враженнями. 

Для 7-а та 7-б класів учні 9 класу представили проект «Оптичні ілюзії» та 

познайомили з практичним застосуванням оптичних ілюзій в одязі. А у 8 класі були 

проведені уроки-практикуми з теми «Електричний струм». 

У всьому світі спостерігається дефіцит фахівців з технічних напрямків, попит на них 

росте набагато швидше, ніж на інші спеціальності, саме тому, у відповідь на виклики часу, 

природничі науки у поєднанні із STEAM-освітою виходять на перший план. Школа надалі 

планує як оновлення методик викладання природничих наук, так і широке впровадження 

інноваційних технологій. 



Певним викликом для всієї освіти став карантин у березні-травні 2020 р. Був 

запущений власний дистанційний освітній проект "Globe Online School". Вдалось швидко 

доєднати всіх дітей до Skype та Zoom, які не мали попередньої авторизації; наша IT-служба 

перевірила якість відео- та аудіозв'язку персональних ноутбуків нашого ресурсного 

центру; склали окремий розклад онлайн-уроків, дотримуючись перерв та враховуючи 

вікові особливості учнів та санітарні норми; класні керівники налагодили безпосередній 

зв'язок з батьками кожної дитини щодо перевірки якості інтернету та технічних 

можливостей комп'ютерів дітей.  

Також провели серію підготовчих тренінгів для вчителів щодо алгоритмів та 

технічного супроводу проведення онлайн-занять. Вчителі перебудували методологію 

занять, зробили акцент на хмарних технологіях, відеоконтенті, інтерактивних тестах, 

електронних підручниках та навчальних тренажерах. В деяких випадках впровадили 

blended leaning (учень засвоює одну частину матеріалу самостійно, а потім з вчителем 

через онлайн-урок вирішує практичні вправи) та застосували технологію брікотажу 

(використання для навчання всього, що є під рукою). 

З 11 класом школа продовжувала готуватися до найвідповідальнішого іспиту - ЗНО. 

Це не тільки розв’язування тестів на платформах Google Classroom, Classtime, написання 

творів, але ще й ретельний аналіз помилок, повторення лексики, наголосів, фразеологізмів. 

У нагоді стали 3d-презентації, оригінальні тексти з QR-кодами, інтерактивні дошки. 

На уроках літератури наші учні та вчителі не тільки читали й аналізували тексти в 

марафонному режимі, але й малювали, складали ментальні карти. 9 та 10 класи літературу 

вивчали у «перевернутому класі» за методом проекту. 

Окремо слід зупинилася на особливостях самостійного опрацювання школярами 5-7 

класів нової теми. Кожен клас отримував на урок чітку інструкцію, у якій розписано за 

сторінками, що конкретно вивчити з підручника, законспектувати, створити контент. Діти 

виконували завдання та надсилали його протягом доби або до наступного уроку. 

Наші вчителі урізноманітнили подачу навчального матеріалу за допомогою 

інтерактивних вправ. Ефективними освітніми ресурсами стали такі дистанційні освітні 

платформи, як: https://learning.ua, https://webpen.com.ua. Завдяки ресурсу explore.org учні 

виявились долученими до вебкамер, встановлених в різноманітних екосистемах нашої 

планети. Наприклад, камери в гніздах птахів дають змогу спостерігати в режимі реального 

часу за життям птахів, що зробили уроки з зоології в 7-х класах більш захопливими та 

цікавішими. 

Вчитель математики не обходились без застосунку GeoGebra і додатково на кожному 

уроці використовували платформу idroo, що давала можливість розв‘язувати приклади та 

задачі на електронній дошці. Учні могли записувати самостійно розв‘язання задач або 

виправляти своїх одноліток завдяки спільному доступу. 

https://webpen.com.ua/


Дуже зручно було нашим математикам проводити моніторингові роботи на платформі 

Classtime. Хоча більш ефективною виявилася для 8-10 класів платформа "Мій клас". 

Платформи дозволяють надати теоретичний матеріал, підготувати тренувальні вправи та 

перевірні роботи. 

Вчителі природничих наук активно використовували різноманітні віртуальні 

лабораторії, 3D моделі, що стали в пригоді, наприклад, при вивчені анатомії людини. Були 

виконані всі лабораторні, практичні, самостійні й контрольні роботи у різноманітних 

редакторах.  

 

ОЛІМПІАДИ ТА КОНКУРСИ 

Учні гімназії брали активну участь у шкільних, районних, міських та міжнародних 

предметних олімпіадах, конкурсах що підтверджується вагомими результатами.  

 

Порівняльна таблиця участі учнів ЗЗСО «Міжнародна школа Глобус»  

в районних олімпіадах, конкурсах, МАН 

 

 

 2017-2018 навчальний 

рік 

 

 

2018-2019 навчальний 

рік 

2019-2020 

навчальний рік 

1-х 

місць 

2-х 

місць 

3-х 

місць 

Разом 

 

 

1-х 

місць 

2-х 

місць 

3-х 

місць 

Разом 

 

1-х 

місць 

2-х 

місць 

3-х 

місць 

Разом 

 

Районні 

олімпіад

и 

 

4 12 16 32 8 16 15 39 13 17 39 69 

Районні 

конкурс

и 

 

2 4 4 10 - 6 6 12 4 5 5 14 

Районни

й  

МАН 

 

3 2 1 6 5 2 2 9 3 6 5 14 

 

Всього 

 

9 18 21 48 13 24 23 60 20 48 49 97 



РЕЗУЛЬТАТИ 

олімпіад, конкурсів, захисту МАН районного рівня  

2019-2020 навчального року 

 

Вчитель Клас Учні Бал 

учня 

Макси-

мальний 

бал 

Місце 

Англійська мова 

 

Дегтярьова Т.Г. 7-а Пан М. 98 117 ІІІ 

  Тимошок І. 96 117 ІІІ 

  Дорошенко С. 70 117 - 

  Аптекарь М. 81 117 - 

 8 Рябека М. 95 117 ІІІ 

  Тошова А. 96 117 ІІІ 

Фріцлер Н.В. 7-с Загребельна О. 95 117 ІІІ 

  Ткач О. 83 117 - 

  Лавін Т. 84 117 - 

  Джундієт Я. 97 117 ІІІ 

  Міщенко К. 83 117 - 

Теплякова Р.П. 9 Литвиненко Ю. 82 111 ІІІ 

  Васильковська А. 75 111 - 

  Мусієнко В. 79 111 - 

  Василенко Я. 104 111 І 

 10 Абрамова А. 95 124 ІІІ 

  Дружина В. 79 124 - 

  Каргін Д. 100 124 ІІ 

  Комаров І. 52 124 - 

  Шичінова К. 75 124 - 

  Райніке О. 80 124 ІІІ 

 11 Яковленко Є 94 122 ІІІ 

  Журавльов А. 81 122 - 

  Євсєєв Є. 82,5 122 - 

Лінгвістика 

 

Дегтярьова Т.Г. 7-а Пан М. 32 71 - 

  Тимошок І. 39 71 - 

 7-с Лавін Т. 33 71 - 

  Ткач О. 40 71 ІІІ 

Біологія 

 



Турчик А.В. 8 Павлів Г. 27 46 - 

  Тошова А. 20,5 46 - 

  Наконечний Т. 27,5 46 - 

 9 Васильковська А. 29 61,5 - 

  Мусієнко В. 34 61,5 ІІІ 

  Зибкін О. 29 61,5 - 

 10 Андреєва Є. 38 88 - 

  Шичінова К. 45,5 88 - 

  Острецов Б. 36 88 - 

Математика 

 

Перекальська 

С.В. 

7-с Загребельна О. 0 17 - 

 7-а Пан М. 1 17 - 

 8 Наконечний Т. 5 29 - 

  Смоляр А. 5 29 - 

Піддубний К.І. 9 Мусієнко В. 4 18 - 

  Василенко Я. 8 18 - 

 10 Комаров І. 2 26 - 

  Райніке О. 2 26 - 

  Шичінова К. 4 26 - 

 11 Євсєєв Є. 5 33 - 

  Демченко В. 1 33 - 

  Журавльов А. 1 33 - 

Німецька мова 

 

Дворянінова 

О.О. 

9 Василенко Я. 71 111,5 ІІІ 

 9 Литвиненко Ю. 70,5 111,5 ІІІ 

 10 Райніке О. 78 84 ІІ 

  Андреєва Є. 64 84 ІІІ 

Французька мова 

 

Щербина В.В. 8 Рябека М. 58 84 ІІ 

 9 Сушинська А. 16 84 - 

 10 Дружина В. 61 94 ІІ 

  Абрамова А. 57 94 ІІІ 

  Каргін Д. 48 94 - 

 11 Яковленко Є. 88 88 І 

Зарубіжна література 

 

Легкоступова 

Н.Г. 

7-а Лялька К. 65 100 ІІІ 



  Дорошенко С. 58 100 - 

  Артюхов В. 50 100 - 

  Пан М. 39 100 - 

 7-с Ткач А. 55 100 - 

  Дубовська С. 49 100 - 

  Лавін Т. 32,5 100 - 

 8 Рябека М. 56,5 88 - 

  Тошова А. 46 88 - 

 9 Сушинська А. 83 86,5 І 

  Василенко Я. 59,5 86,5 ІІІ 

  Васильковська А. 54 86,5  

  Литвиненко Ю. 48 86,5  

 10 Абрамова А. 68,5 96,5 ІІІ 

  Дружина В. 67 96,5 ІІІ 

  Шичінова К. 57 96,5 - 

  Андреєва Є. 48 96,5 - 

Історія 

 

Ліщинська О.С. 8 Павлів Г. 14 77 - 

  Смоляр А. 73 77 І 

  Наконечний Т. 7 77 - 

  Тошова А. 67 77 І 

 9 Литвиненко Ю. 14 101 - 

  Зибкін О. 52 101 ІІІ 

  Мусієнко В. 30 101 - 

Постернак О.О. 10 Абрамова А. 78 81 І 

  Райніке О. 72 81 І 

  Комаров І. 71 81 І 

  Шичінова К. 58 81 ІІ 

  Дружина В. 81 81 І 

  Каргін Д. 47 81 ІІІ 

 11 Мотчана П. 86 86 І 

  Демченко В. 39,5 86 ІІІ 

  Журавльов А. 83 86 І 

  Яковленко Є. 75 86 І 

Українська мова та література 

 

Мельник Т.М. 7-с Загребельна О. 68 75,5 ІІ 

  Дубовська С. 22,5 75,5 - 

Бойко Н.Я. 8 Рябека М. 43,75 66,75 - 

  Тошова А. 42,5 66,75 - 

 9 Литвиненко Ю. 49,75 63,25 ІІІ 

 10 Дружина В. 47 70 ІІІ 



  Абрамова А. 49 70 ІІ 

 11 Мотчана П. 64,5 70,5 ІІ 

  Демченко В. 57 70,5 ІІІ 

Офісні технології 

 

Тишковець 

О.О. 

10 Райніке О. 38 83 - 

 9 Мусієнко В. 43 81 ІІІ 

  Зибкін О. 30 81 - 

Астрономія 

 

Моргун Г.М. 10 Дружина В. - - ІІ 

Хімія 

 

Кучер-

Томченко О.О. 

7-а Аптекарь М. 8 34   

  Пан М. 16,75 34 ІІІ 

 7-с Лавін Т. 10,75 34 - 

 8 Смоляр А. 8,4 20,7 - 

  Наконечний Т. 7 20,7 - 

 9 Василенко Я. 10,5 31,5 ІІІ 

  Мусієнко В. 4 31,5 - 

 10 Комаров І. 11 42,5 - 

Комп’ютерна графіка 

 

Тишковець 

О.О. 

6-а Васильєва І. 10 20 ІІІ 

  Литвин А. 2 20 - 

  Нікітюк В. 3 20 - 

  Царьова К. 4 20 - 

 6-b Апаріна-Алауї Е. 5 20 - 

  Василенко А. 1 20 - 

 7-а Гашенко А. 5 21 - 

  Лавін Т. 2 21 - 

  Джундієт Я. 1 21 - 

  Міщенко К. 0 21 - 

  Радченко Б. 5 21 - 

Екологія 

Турчик А.В. 9 Васильківська А. - - ІІІ 

 10 Острецов Б. - - ІІ 

Російська мова 

 



Легкоступова 

Н.Г. 

9 Литвиненко Ю. 44 54 ІІ 

 10 Дружина В. 48,5 56,5 ІІ 

  Шичінова К. 31 56,5 - 

Фізика 

 

Моргун Г.М. 7-с Радченко Б. 18 29 ІІ 

 7-а Пан М. 15 29 ІІІ 

  Аптекарь М. 11 29 - 

 8 Смоляр А. 3 32 - 

  Наконечний Т. 5 32 - 

Географія 

 

Фесуненко 

А.А. 

8 Павлів Г. 22 41 ІІІ 

  Смоляр А. 27,5 41 ІІ 

  Наконечний Т. 19 41 - 

 9 Василенко Я. 23 49 ІІІ 

  Мусієнко В. 27 49 ІІІ 

  Зибкін О. 25 49 ІІІ 

 10 Шичінова К. 29 53 ІІІ 

  Райніке О. 37 53 ІІ 

  Комаров І. 31 53 ІІІ 

 11 Мотчана П. 37 57 ІІІ 

Початкова школа (українська мова) 

 

Ющенко І.А. 4-а Клименко А. 21,5 51,5 - 

  Мільман Є. 18,5 51,5 - 

  Етеліс Є. 20,5 51,5 - 

Шипотько Н.Л. 4-с Мельник К. 28 51,5 - 

  Алішанова Р.-О. 19,5 51,5 - 

Початкова школа (математика) 

 

Ющенко І.А. 4-а Кириченко Д. 5 19 - 

  Певнєв І. 2 19 - 

  Клименко А. 7 19 - 

Шипотько Н.Л. 4-с Мельник К. 2 19 - 

  Корнієнко М. 5 19 - 

Початкова школа (англійська мова) 

 

Євсєєва Н.М. 

Чернега К.Ю 

4-с Мартинов Г. 41 45,5 І 

  Алішанова Р-О. 29,5 45,5 - 



  Мельник К. 21 45,5 - 

  Корнієнко М. 16 45,5 - 

 4-а Клименко А. 38 45,5 ІІ 

  Тесля А. 28 45,5 - 

  Кириченко Д. 36 45,5 ІІ 

  Пономаренко К. 24,5 45,5 - 

  Мельник У. 23 45,5 - 

  Пєвнєв І. 16,5 45,5 - 
 

Х Міжнародний мовно-літературний конкурс учнівської та студентської молоді імені Тараса 

Шевченка 

 

Вчитель Клас Учні Бал 

учня 

Макси-

мальний 

бал 

Місце 

Мельник Т.М. 5-а Андрушко Д. 8 12 ІІІ 

 7-с Міщенко К. 1 12 - 

Бойко Н.Я. 9 Литвиненко Ю. 6 12 ІІІ 

 10 Абрамова Г. 10 12 ІІІ 

 11 Мотчана П. 8 12 - 

 11 Демченко В. 9 12 ІІІ 
 

ХХ Міжнародний мовний конкурс імені Петра Яцика 

Вчитель Клас Учні Бал 

учня 

Макси-

мальний 

бал 

Місце 

Заросінська О.І. 3-а Корольова Т. 30 35,5 - 

 3-а Заремба Д. 27 35,5 - 

Пацовська Л.П. 3-b Подоліна Є.Р. 10,5 35,5 - 

 3-b Осика Є. 23,5 35,5 - 

Захарова М.О. 3-с Заріна С. 27 35,5 - 

 3-с Єсаулов Є. 27,5 35,5 - 

Ющенко І.А. 4-а Кириченко Д. 23,5 53 - 

 4-а Клименко А. 18,5 53 - 

 4-а Мільман Є. 27 53 - 

 4-а Мельник У. 19 53 - 

Шипотько Н.Л. 4-с Алишанова Р.-О. 15,5 53 - 

 4-с Мельник К. 32,5 53 - 

Мельник Т.М. 5-а Саражинська М. 7 24,5 - 

 6-а Царьова К.С. 21 26,5 ІІІ 

 6-а Нікітюк В.І. 26,5 26,5 І 



 7-с Загребельна О. 26,5 27 І 

Бойко Н.Я. 8 Рябека М. 24,5 25,75 ІІ 

 8 Тошова А. 25,5 25,75 І 

 9 Литвиненко Ю. 29 29 І 

 10 Абрамова Г. 19,5 23 ІІ 

 10 Дружина В. 19 23 ІІ 

 11 Мотчана П. 37,5 40 ІІ 

 11 Демченко В. 35,5 40 ІІ 

 

Результати міських олімпіад, конкурсів, захисту МАН  

2019-2020 навчального року 

 

Вчитель Клас Учні Бал 

учня 

Макси-

мальний 

бал 

Місце 

Німецька мова 

 

Дворянінова О.О. 10 Райніке О. 86,5 119 - 

Математика 

 

Перекальська С.В. 7-а Пан М. 7 29 - 

 8 Смоляр А. 8 32 - 

Піддубний К.І. 10 Райніке О. 7 37 - 

 11 Євсєєв Є. 7 41 - 

Хімія 

 

Кучер-Томченко О.О. 9 Василенко Я. 15,95 68,75 - 

Французька мова 

 

Щербина В.В. 10 Дружина В. 23 123,5 - 

 11 Яковленко Є. 84 124,5 - 

Російська мова 

 

     

Легкоступова Н.Г. 9 Литвиненко Ю. 37 62 - 

 10 Дружина В. 41,5 62 ІІІ 

Географія 

 

Фесуненко А.А. 8 Павлів Г. 37 71 - 

 9 Мусієнко В. 35 66 - 

 10 Райніке О. 31 61 - 



Історія 

 

Ліщинська О.С. 8 Смоляр А. 15 69 - 

  Тошова А. 9 69 - 

Постернак О.О. 10 Абрамова Г. 39 93 - 

  Дружина В. 25 93 - 

  Шичінова К. 53 93 - 

  Комаров І. 29 93 - 

 11 Мотчана П. 84 93 І 

  Яковленко Є. 52 93 ІІІ 

  Журавльов А. 57 93 ІІІ 

  Демченко В. 55 93 ІІІ 

Екологія 

 

Турчик А.В. 10 Острецов Б. 81,8 95,2 - 

Українська мова та література 

 

Бойко Н.Я. 11 Мотчана П. 53,5 72 - 

Англійська мова 

 

Теплякова Р.П. 9 Василенко Я. 98 124 - 

 10 Каргін Д. 94 124 - 

  Абрамова А. 81 124 - 

Польська мова 

 

 9 Василенко Я. 99 99 І 

Зарубіжна література 

 

Легкоступова Н.Г. 9 Сушинська А. 49 75 - 
 

Х Міжнародний мовно-літературний конкурс учнівської та студентської молоді імені Тараса 

Шевченка 

 

Вчитель Клас Учні Бал 

учня 

Макси-

мальний 

бал 

Місце 

Бойко Н.Я. 11 Демченко В. 11 20 - 
 

ХХ Міжнародний мовний конкурс імені Петра Яцика 

Мельник Т.М. 6-а Нікітюк В. 22 36,5 - 

 7-с Загребельна О. 21 35 - 



Бойко Н.Я. 8 Рябека М. 15,5 27 - 

  Тошова А. 13 27 - 

 9 Литвиненко Ю. 21,5 34,5 - 

 10 Абрамова А. 25,25 47 - 

  Дружина В. 30 47 - 

 11 Мотчана П. 37,25 45 - 

  Демченко В. 22.75 45 - 

 

Учні початкових класів цього навчального року брали участь у Міжнародному 

інтерактивному природознавчому конкурсі «Колосок» (жовтень 2019 р.), Всеукраїнській 

онлайн-олімпіаді «Всеосвіта» з української мови, математики, курсу «Я досліджую світ», 

шкільному конкурсі з української мови імені П. Яцика, математичному конкурсі 

«Кенгуру» (грудень 2019 р.), Всеукраїнській олімпіаді «Розумнички» (січень 2020 р.). 

Традиційно цього року відбувся конкурс «Вчитель року - 2020». 25 конкурс  

проводився у п᾿ятьох номінаціях: «Зарубіжна література», «Історія», «Образотворче 

мистецтво», «Хімія», «Початкова освіта». Наш вчитель початкових класів Лариса 

Вікторівна Кащенко взяла участь у конкурсі у номінації «Початкова освіта». Конкурсанти 

пройшли тестування з фахової майстерності, презентували власні методичні 

напрацювання, проводили уроки, демонстрували рівень володіння методикою викладання. 

14 лютого 2020 року у Муніципальній галереї мистецтв відбулося нагородження 

переможців та учасників І (районного) етапу конкурсу «Вчитель року – 

2020».Л.В.Кащенко посіла ІІ місце у І (районному) етапі конкурсу. 

Вчителі фізичної культури та плавання продовжили роботу з формування навичок 

піклування про власне здоров’я. 13 вересня 2019 р. традиційно в нашій школі відбулися 

спортивні Олімпійські змагання між учнями початкової школи. Діти виборювали cвої 

медалі в таких видах: стрибки в довжину, стрибки з місця, кидання м`ячика та біг на 30 

метрів. На Чемпіонаті міста з легкою атлетики, наш учень 7 класу Лавін Тимофій здобув 

бронзову нагороду в стрибках у довжину. 

Художньо-естетичне виховання продовжує займати вагому роль в освітньому 

процесі. Творчий колектив "Співочі голоси" учнів 4-х класів під керівництвом вчителя 

музичного мистецтва О.В. Райніке виборов 1-е місце у конкурсі патріотичної пісні 

«Україна від «А» до «Я». Конкурс був організований Управління освіти Деснянського 

району м. Києва та проводився в рамках міського проекту «Нам Україна вище над усе» і 

присвячений миру та єдності нашої держави. Цього року конкурс був присвячений 70 

річчю легендарного українського композитора, поета і виконавця Володимира Івасюка. 

Наші учні представили композицію «Пісня буде поміж нас». 

Новим досвідом став турнір «Що?Де?Коли?» між командами вчителів та учнів, що 

відбувся у лютому 2020 р. Попередньо гравці підготували питання, які на грі ведучий 



почергово ставив командам. Якщо гравці відповідали правильно, їм зараховувалось 1 очко, 

якщо неправильно – команда-суперник отримувала 0,5 очка. Гра тривала до перших 

набраних 6 очок. 

 

 

 

 

 

 

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ВЧИТЕЛІВ 

 

ПІБ 

 

Вчитель Тренінги, семінари, конференції тощо 

Тишковець О.О. Вчитель 

інформатики 

1. Семінар з програмування Python 

(січень 2020 р.). 

2. Тренінг «Використання інтерактивних 

технологій у навчальних закладах» 

(січень 2020) 

Бережна Л.В. Вчитель 

фізичної 

культури 

1. Безпека життєдіяльності учнів на 

уроках фізичної культури (січень 2020 р., 

школа 238). 

2. Методика навчання елементів футболу 

(січень 2020 р., школа 238). 

Євсєєва Н.М. Вчитель 

англійської 

мови 

1. Практичний воркшоп щодо змін в 

форматі мовних іспитів (Grade Education 

Centre). 

2. Професійно орієнтований курс для 

вчителів англійської мови (Київський 

університет ім. Б.Грінченко). 

Фріцлер Н.В. Заступник 

директора 

1. Cambridge International Schools Global 

Community  

2. Prüfungsvorbereitung ÖSD A1- B1 

Тараненко А.С. Вчитель 

початкових 

класів 

1. Тренінг STEM-освіти (КПІ). 

2. Застосування прийомів мнемотехніки 

на уроках предметів гуманітарного циклу  

(лютий 2020 р.). 

Бринзюк С.Б. Вчитель 

початкових 

класів 

1. Інженерний тиждень. Точка відліку. 



2. Професійний розвиток вчителів в 

умовах інтеграції формальної та 

неформальної освіти (238 школа). 

3. Як мотивувати учня? Дистанційний 

курс Марини Курвітс.  

Бандура К. Вчитель 

німецької мови 

Semainar « Prüfungsvorbereitung ÖSD A1- 

B1» 

Бойко Н.Я. Вчитель 

української 

мови 

Курси Марини Курвітс «Как 

мотивировать ученика», «Как 

организовать обучение онлайн», 

«Методика проведения онлайн-урока» 

Гладіна О.О. Вчитель 

англійської 

мови 

1) Winter School professional teacher 

development 08.01-12.01.2020 (Lviv) 

2)  Winter TESOL-Ukraine+ RELO 

professional teacher development institute 

"Teaching Writing as a 21st Century Skill" 

09-10.01.2020 (Lviv) 

3) Macmillan Autumn School "Reading in 

Primary School" 

4) Аttendance "How do you know they 

know?" Teaching conversation in the 

classroom, GRAD 

5) Аttendance "Dyslexia. It's not a 

disability. It's a different ability ", GRADE 

6) Аttendance "Using flashcards in YL 

classroom", GRADE 

7) Pronunciation Course , 16 academic 

hours with a native speaker, GRADE. May, 

2020. 

8) Тeaching English to Young Learners 

(TEYL) (This course is delivered by 

George Mason University, American 

English E-teacher program) 

9)  Project Based Learning, DEC , seminar 

10) Cambridge Primary Science, June 2020 

Гузєва І.М. Вчитель 

плавання 

Безпека життєдіяльності учнів на уроках  

фізичної культури, спортивно 

лікувальних гуртках та секціях у закладах 

середньо загальної освіти (Курси 

підвищення кваліфікацій інститут ім. 

Бориса Грінченка). 



Дегтярьова Т.Г. Вчитель 

англійської 

мови 

1. Grade Education Centre – практичний 

воркшоп щодо змін в форматі іспитів 

Cambridge English for schools. 

2. Тренінг Teaching primary students - 

Linguist Training centre  

3. Тренінг Cambridge Exams, overview - 

Grade education centre 

Зименко Л.Р. Вчитель 

початкових 

класів 

1. STEM-освіта: професійний розвиток 

педагога» (фестиваль). 

2. «Критичне мислення для освітян» 

3. Вебінар.Тема: Як налагодити 

ефективне онлайн-навчання та 

покращити комунікацію з учнями в 

умовах карантину 

4. Всеукраїнська інтернет-конференція 

«Мислення логічне, креативне, 

критичне». 

5. Онлайн-курс Студія педагогічного 

дизайну Kurvits Studio «Як підвищити 

мотивацію учнів» Тренер Марина 

Курвітс 

Кащенко Л.В. Вчитель 

початкових 

класів 

1. Онлайн тренінг з англійської мови « 

Bring the Meaning into the Classroom». 

2.Участь у І районному  етапі 

«Всеукраїнського конкурсу «Учитель 

року – 2020». (ІІ місце). 

3. Дистанційний курс з підвищення 

методичного та практичного рівнів 

педагогічної компетентності «STEM – 

школа 2020» 

4.Онлайн – курс «Як підвищити 

мотивацію  учня” 

Кравчук О.В. Вчитель 

німецької мови 

1. Участь у семінарах на тему: «Ціннісні 

особливості поколінь у сучасному 

освітньому просторі». 

2. “Застосування прийомів мнемотехніки 

на уроках предметів гуманітарного 

циклу”. 

Легкоступова 

Н.Г. 

Вчитель 

зарубіжної 

літератури 

1. Вебінар «Гра тіней доби Античності на 

уроці ЗЛ або як не втратити читача» 

(2019) 

2. Вебінар «Як зробити вивчення творів 

доби Просвітництва зрозумілим і 

комфортним? («Мандри Лемюеля 



Гуллівера» Джонатана Свіфта (9 клас) та 

«Фауст» Йоганна Вольфганга Гете (11 

клас)» (2019) 

3. Вебінар «ІМПРЕСІОНІЗМ у 

зарубіжній літературі та в інших видах 

мистецтва» (2019). 

4. Модуль «Ціннісні особливості 

поколінь у сучасному освітньому 

просторі» (2020). 

5. Модуль «Застосування прийомів 

мнемотехніки на уроках предметів 

гуманітарного циклу» (2020) 

Ліщинська О.С. Вчитель історії 

та 

правознавства 

1. Онлайн-навчання щодо використання 

освітньої платформи mozabook. 

2. Участь у вебінарі «Використання 

сервісу zoom для проведення 

дистанційних занять». 

3. Дистанційне навчання для вчителів 

«Форми google у навчанні: створення 

вікторин, анкет, текстів для блогів. 

4. Дистанційне навчання вчителів 

«Майстерня дистанційного уроку – стань 

майстром вебінарів». 

5. Участь у вебінарі «Використання 

додатків google для налагодження 

взаємодії між учасниками освітнього 

процесу». 

6. Участь у дистанційному навчанні: 

Майстерня дистанційного уроку — стань 

майстром вебінарів 

7. Участь у вебінарі «Створення учнями 

історичних відеореконструкцій під час 

підготовки дослідницьких проектів». 

Мельник Т.М. Вчитель 

української 

мови та 

літератури 

1. Підвищення рівня цифрової 

грамотності педагогічних працівників. 

Можливості платформи "Всеосвіта" для 

дистанційного навчання. 

2. Ігрові педагогічні прийоми: як 

пробудити в учнів інтерес до навчання 

3. Створення та застосування 

інтерактивних робочих аркушів: від ідеї 

до впровадження 

4. Інтернет-олімпіади як інструмент 

урізноманітнення освітнього процесу 



Моргун Г.М. Вчитель фізики 1. Вебінар: «Форми і методи подачі 

навчального матеріалу під час 

дистанційного навчання»  

(сайт «На урок») 

2. Вебінар: «Принципи успішної 

взаємодії під час дистанційного 

навчання» 

(сайт «На урок») 

Паюк О.І. Вчитель 

образотворчого 

мистецтва 

1. Використання Smart-технологій для 

створення інтерактивних електронних 

навчально-методичних комплексів 

(ІППО, СЗШ 81). 

2. Застосування прийомій мнемотехніки 

на уроках предметів гуманітарного 

циклу.  

Перекальська 

С.В. 

Вчитель 

математики 

1. Скетчноутінг: “Сучасний погляд на 

конспект.” ІППО ім. Бориса Грінченка 

2. Тренінг: ”Розвиток емоційного 

інтелекту педагога” ІППО ім. Бориса 

Грінченка. 

Піньковська 

В.О. 

Вчитель фізики 1. «Створення динамічних рисунків при 

вивченні властивостей функцій за 

допомогою програми GeoGebra». 

2. Тренінг  «Професійно-особистісне 

зростання педагогів». 

3. Семінар «Скетчноутінг: сучасний 

погляд на конспект». 

Позднякова Т.В. Вчитель 

англійської 

мови 

1. Grade Education Centre – практичний 

воркшоп щодо змін в форматі іспитів 

Cambridge English for Schools 

2. Комплексна підготовка учнів до 

складання кембриджських іспитів 

Cambridge English for Schools. 

3. “Macmillan Autumn School ”; “Reading 

in Primary School: Literacy vs 

Skill”;”Reading Tips and Tricks in 

Secondary School” 

4. Grade Education Centre – вебінар 

“Онлайн інструменти для 

Формувального Оцінювання”. 

5. \International TESOL/TEFL 

Conference “Teaching English Globally” 

6. International TESOL/TEFL 

Conference “Teaching Lexically” 



Сарнецький О. Вчитель 

плавання 
1. Курси підвищення кваліфікацій інститут 

ім. Бориса Грінченка. Вибірковий модуль: 

Безпека життєдіяльності учнів на уроках  

фізичної культури, спортивно лікувальних 

гуртках і секціях у закладах середньо 

загальної освіти.   

2. Курси підвищення кваліфікацій інститут 

ім. Бориса Грінченка. Вибірковий модуль: 

Методи навчання елементам футболу в 

позашкільних закладах. 

Свеженко Г. Вчитель 

початкових 

класів 

1. Всеукраїнська інтернет-

конференція «Мислення логічне, 

креативне, критичне». 

2. «STEM освіта: професійний 

розвиток педагога» (Інститут 

післядипломної освіти) 

3. Семінар «Методи побудови та 

проведення інтегрованого уроку при 

реалізації концепції НУШ» (Школа I-III 

ступенів № 292 імені гетьмана України 

Івана Мазепи) 

4. Навчання на онлайн-курсі Студії 

педагогічного дизайну  Kurvits  Studio 

“Как повысить мотивацию ученика” 

5. Прослухала бебінари Видавничого 

дому «Освіта» на теми: «Навчальні 

матеріали для учнів покоління Z. Зміст, 

методи та практичні поради у 

викладанні» (математика, російська мова, 

українська мова та читання, я досліджую 

світ) 

6. Прослухала вебінар «Інтегральні 

ігри в роботі вчителя-предметника та 

класного керівника» 

Семеног Т.М. Вчитель 

початкових 

класів 

1. Модуль «Моніторинг якості 

початкової освіти». 

2. Модуль «Як зробити батьків 

партнерами». 

3. Курс «STEM-школа – 2020» 

(дистанційна форма навчання) 

4. Вебінар «Використання сервісу Zoom 

для проведення дистанційних занять» 

(дистанційно, свідоцтво). 



5. Вебінар «STEM із задньої кишені: 

експерименти і демонстрації у 

відеоуроках для «Я досліджую світ» 

(дистанційно, свідоцтво). 

Слободян І.І. Вчитель 

трудового 

навчання 

1.Застосування прийомів мнемотехніки 

на уроках гуманітарного циклу.( 

20.02.2020) 

2.Професійний розвиток педагогічних 

працівників в умовах інтеграції 

формальної та неформальної освіти 

(17.01.20) 

3. Всеукраїнська інтернет конференція 

“Мислення логічне,креативне,критичне” 

5.Фестиваль ”STEM” освіта: 

професійний розвиток педагога” 

Критичне мислення” Інженерний 

тиждень. 

Стрельцов В.Є. Вчитель 

фізичної 

культури 

1. «Безпека життєдіяльності учнів на 

уроках фізичної культури, спортивно-

лікувальних гуртків і секцій у закладах 

загальної середньої освіти» (СШ № 238).  

2. «Методика навчання елементів футболу в 

позашкільних закладах освіти» 

Теплякова Р.П. Вчитель 

англійської 

мови 

1. Grade Education Centre-практичний 

воркшоп щодо змін в форматі іспитів 

Cambridge English for Schools. 

2. Role plays at the English lesson 

СЗШ№182 20.02.2020. Mind maps 

СЗШ№81 17.01.2020 

Турчик А.В. Вчитель 

біології 

1. Інститут післядипломної педагогічної 

освіти Київського університету імені 

Бориса Грінченка. Візуалізація 

навчальної інформації на уроках біології. 

Рамка професійного розвитку педагога. 

Екологічна безпека та її вплив на якість 

життя. 

Фесуненко А.А. Вчитель 

географії 

1. Вебінар: «Інструментарій для 

інтерактивного навчання» (сайт «На 

урок»). 

2. Курси підвищення кваліфікації, 

Київський університет імені Бориса 

Грінченка 



Чернега К.Ю. Вчитель 

англійської 

мови 

1. Семінар Grade Education Center “Key 

and Preliminary changes in 2020” 

 2. “Mapping your coursebook materilal to 

YLE” 

3. Онлайн-конференція “Macmillan 

Spring School”  

4. Study Academy “Формальний/ 

Неформальний стиль спілкування”  

5. America House “Online programs and 

opportunities 28.04.2020 

Щербина В.В. Вчитель 

французької 

мови 

Тренінг- лекція "Педагог ХХІ століття", 

тренінг "Імідж практичного психолога". 

 

Використання Smart-технологій для створення інтерактивних електронних 

навчально-методичних комплексів (ІППО, СЗШ 81) Викладач; Трухан Олександр 

Феодосійович -23/01/2020. Код модуля 6358 

Застосування прийомій мнемотехніки на уроках предметів гуманітарного циклу. 

Викладач: Коваленко Людмила Тарасівна 20/02/2020 НВК 176 Дніпровського р-ну. Код 

модуля 6058 

 

ПРОЕКТНІ РОБОТИ 

 

В грудні та лютому в нашій школі пройшли сесії захисту проектних робіт, в якій було 

представлено 20 різноманітних та цікавих робіт учнів 5-11 класів. Учасники у своїх 

роботах намагалися повністю розкрити тему, використовуючи різні інформаційні ресурси, 

програмні та технічні засоби. 

 

№ Вчитель Тема проекту 

1 Фріцлер Н.В. 1. European Day of Languages 

2. World Animal Day 

3. Creating agency: SIGNS 

4. My Dream Eco House 

2 Тараненко А.С. 1. Вправи для розвитку уваги, пам’яті, 

мислення. Методика використання на уроці. 

2.Вода – це життя. 

3. Сортування сміття. 

3 Бринзюк С.Б. 1. Незвіданий космос (модель сонячної 

системи). 



2. Корисні і шкідливі продукти для організму 

людини. 

3. «Шпигунський лист» Діду Морозу. 

4. Навіщо мити руки? (експеримент впродовж 

місяця з хлібом). 

5. Інженерний тиждень (Модель автомобіля, 

макет руки людини). 

4 Алауї Н. 1. Організація квесту: французская кухня 

2. Проект з 3-7 класами: генеалогічне дерево. 

3. Проект з 3-4 класами: моя сім’я, мій дім. 

4. Участь у міжнародному проекті European 

Day of Languages 

5 Гладіна О.О. 1 Монстри, що харчуються сміттям. Science, 2 

c клас (I don’t care! We can care for our 

environment). Посадили дерево з 2 с клас на 

території школи (What can I do for the nature?) 

2. Let’s grow our own plants! 3с клас, Science. 

Вирощували власні рослини. 

3. Змішане навчання (учні 4 с були вчителями 

в 2 с, проводили урок з теми Particles, cooling, 

heating, evaporating). 

6 Дегтярьова Т.Г. 1. Участь у міжнародному проекті World 

Animal Day до Всесвітнього дня захисту 

тварин. 

2. Участь у міжнародному проекті  European 

Day of Languages 

3. The famous person I admire, Healthy eating, 

Endangered animals. 

7 Зименко Л.Р. 1.«Ґрунт. Властивості ґрунту»(досліди з 

ґрунтом). 

2.«Якою буває вода?» «Вода. Властивості 

води» (досліди з водою, вода в трьох станах. 

Знайомство з жителями підводного світу. 

Використання мікроскопів, 3-D окулярів). 

3.«Лід. Властивості льоду. Види льоду». 

4.«Дослідження сухого льоду». 

5.«Пісок. Властивості піску» (Пісочна терапія, 

арт-терапія, створення кольорового піску та 

картин). 

6.«Вода. Подорожуюча бульбашка». 

8 Кащенко Л.В. 1. «Планета «Земля». 

2. «Бережи природу!». 

3. « Виникнення мильних бульбашок». 

4. «Як зробити планету чистішою?». 



5. «Сірники – безпечні, чи не безпечні?!». 

6. «Природні барвники». 

7. «Секрети темінню яблука». 

8. «Будова рослини». 

9. «5 органів чуттів». 

10. «Чистота – з-запорука здоров’я». 

9 Легкоступова Н.Г. 1. Проект «Що в житті людини найцінніше» за 

твором Ч.Діккенса «Різдвяна пісня в прозі» (6а, 

6b) 

 2. Проект «Том Сойэр та його друзі й вороги» 

за твором М.Твена «Том Сойэр» (5а, 5с) 

10 Ліщинська О.С. 1. «Життя в окупованій Україні», О. Зибкін 9 

клас 

2. «Стосунки між Польщею та Україною в 17-

18 ст.»,  Я. Василенко 9 клас 

3. «Реклама в 19-20 ст.» А. Васильковська  9 

клас 

4. «Голодомор 1932-1933 років- трагедія 

українського народу» М. Петрук 5 А клас 

5. «Павло Скоропадський та Українська 

держава» С. Бігун 5 С клас 

6. «Династія Романових: як все починалося» А. 

Тошова 8 клас 

7. «Освітні процеси на Русі-Україні та 

християнство», О. Загребельна  та Я. Джундієт 

7 С клас. 

11  Моргун Г.М. 7 клас Проект «Способи відліку часу. 

Календарі» 

8 клас Проект «Рідкі кристали та їх 

використання» 

8 клас Проект «Електрика в житті людини» 

9 клас Проект «Оптичні ілюзії в одязі» 

9 клас Проект «Альтернативні джерела 

енергії» 

9 клас Проект «Еволюція фізичної картини 

світу» 

10 клас Проект «Годинні пояси» 

12 Перекальська С.В. “Календарі” (5-7 класи). 

 

13 Позднякова Т.В. 1. Участь у міжнародному проекті “World 

Animal Day” до всесвітнього дня захиста 

тварин. 

2. Участь у міжнародному проекті “ European 

Day of Languages”. 



3. Участь у шкільному проекті “Christmas”. 

4. Проекти “Recycling” та “Environment 

Protection”. 

14 Свеженко Г. 1. Вправи на розвиток інтуїції, емпатії, логіки 

тощо. 

2. Проект «The Cats in danger». 

3. Проект «Магія та чудеса навколо нас».  

4. Проект «Інженером хочу бути я». 

15 Семеног Т.М. 1. Елементи STEМ на уроках «Я досліджую 

світ» 

2. «Я досліджую світ». Спостереження за 

змінами в живій та неживій природі восени.  

3. Природні явища (веселка, вулкан, вітер, 

прилади для визначення погоди). 

4. Інженерний тиждень (ловець вітру, пан 

флейта, маракаси, тягни-штовхай, ракети, 

паперовий ланцюг). 

Проект «Моя улюблена книжка». 

Проект з математики «Стародавні міри 

довжини моєї родини» (дистанційно). 

16 Теплякова Р.П. 1. Political leaders.(9 клас) 

2. Inventions (10 клас) 

3. Art is long, life is short.(9) 

4. Breaking news (10) 

17 Турчик А.В. Інтегрований STEM - проект «Дивовижний 

світ клітини» (біологія, фізика, математика, 

історія, хімія, образотворче мистецтво, 

технології, іноземні мови). 

18 Фесуненко А.А. 7 клас «Розробка та обґрунтування маршруту, 

що проходить через об’єкти Північної 

Америки, занесені до Списку природної 

спадщини ЮНЕСКО.» 

8 клас «Вплив людини на родючість ґрунтів 

своєї місцевості » 

9 клас «Національна кухня країн - сусідів» 

10 клас «Країни Океанії – регіон екзотичного 

туризму» 

 

ПУБЛІКАЦІЇ 

 



Вчитель англійської мови Жукова Є.С. опублікувала збірки кросвордів та ігрових 

завдань для учнів молодшої школи: Super Puzzles Book 1, Super Puzzles Book 2, Super 

Puzzles Book 3. 

 

НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА УЧНІВ 

З початком навчального року стартувала діяльність шкільного наукового товариства 

юних дослідників. Були заплановані дослідження в найрізноманітніших секціях та 

напрямках. 18 вересня найактивніші учні відвідали "Науковий променад" - велику 

настановчу сесію Київської МАН в колонній залі КМДА. У програмі заходу були майстер-

класи, наукові шоу, конкурси та призи. 

Наші старшокласники цього навчального року здобули багато призових місць на 

районному конкурсі-захисті науково-дослідних робіт Малої академії наук та гідно 

представили свої роботи на ІІІ (міському) етапі конкурсу в Києві. 

 

Конкурс-захист науково-дослідних робіт Малої академії наук,  

районний етап 

 

Секція Вчитель 
Тема роботи Учень Клас Місце 

 

Біологія 

людини 

Турчик 

А.В. 

Небезпечні 

мікроорганізми в побуті 

людини 

Васильковська 

А. 
9 ІІ 

Медицина 
Фесуненко 

А.А. 

Вплив компонентів 

природи на здоров’я 

людини. Алергія – 

хвороба ХХІ століття. 

Дружина В. 10 І 

Екологія 
Турчик 

А.В. 

Нові технології 

переробки 

твердопобутових 

відходів 

Острецов Б. 10 ІІ 

Всесвітня 

історія  

Постернак 

О.О. 

Емоційний інтелект 

президента США 

Джона Кеннеді як 

фактор успіху його 

політичного курсу 

Шичінова К. 10 І 

Всесвітня 

історія 

Постернак 

О.О. 

Підкуп виборців в 

Давньому Римі (V ст. 

до н.е. – ІІ ст. н.е.) 

Мотчана П. 11 І 



Всесвітня 

історія 

Постернак 

О.О. 

Мала Антанта в системі 

європейських 

міжнародних відносин 

1918-1925 рр. 

Дружина В. 10 ІІ 

Всесвітня 

історія 

Постернак 

О.О. 

Грошові реформи в 

СРСР 1922-1991 рр.: 

порівняльний аналіз 

Райніке О. 10 ІІІ 

Історія 

України 

Постернак 

О.О. 

Жіночі журнали в 

Українській РСР як 

форма дозвілля та 

пропаганди 

Демченко В. 11 ІІ 

Історія 

України 

Постернак 

О.О. 

Балто-Чорноморська 

вісь як альтернатива 

України у відносинах з 

країнами Центрально-

Східної Європи 

Комаров І. 10 ІІ 

Історія 

України 

Постернак 

О.О. 

Помаранчева 

революція» 2004 р. в 

Україні як бунт 

«міліонерів проти 

мільярдерів» 

Андреєва Є. 10 ІІІ 

Соціологія 
Постернак 

О.О. 

Пропаганда як форма 

інформацйно-

психологічного впливу 

на масову свідомість 

Острецов Б. 10 ІІ 

Англійська 

мова 

Теплякова 

Р.П. 

Літературний та 

технічний переклад як 

інструмент 

дослідження віршів 

Едуарда Асадова 

Васильковська 

А. 
9 ІІІ 

Англійська 

мова 

Теплякова 

Р.П. 

Технічний та 

літературний переклад 

віршів українських 

поетів 

Абрамова А. 10 ІІІ 

Англійська 

мова 

Теплякова 

Р.П. 
Мова та реклама Дружина В. 10 ІІІ 

Англійська 

мова 

Теплякова 

Р.П. 

Дослідження нової 

лексики англійської 

мови 

Шичінова К. 10 - 

 

Конкурс-захист науково-дослідних робіт Малої академії наук,  

міський етап 

 



Секція Вчитель 
Тема роботи Учень Клас Місце 

 

Біологія 

людини 

Турчик 

А.В. 

Небезпечні 

мікроорганізми в побуті 

людини 

Васильковська 

А. 
9 - 

Медицина 
Фесуненко 

А.А. 

Вплив компонентів 

природи на здоров’я 

людини. Алергія – 

хвороба ХХІ століття. 

Дружина В. 10 - 

Всесвітня 

історія  

Постернак 

О.О. 

Емоційний інтелект 

президента США 

Джона Кеннеді як 

фактор успіху його 

політичного курсу 

Шичінова К. 10 - 

Всесвітня 

історія 

Постернак 

О.О. 

Підкуп виборців в 

Давньому Римі (V ст. 

до н.е. – ІІ ст. н.е.) 

Мотчана П. 11 ІІ 

Всесвітня 

історія 

Постернак 

О.О. 

Мала Антанта в 

системі європейських 

міжнародних відносин 

1918-1925 рр. 

Дружина В. 10 - 

Історія 

України 

Постернак 

О.О. 

Жіночі журнали в 

Українській РСР як 

форма дозвілля та 

пропаганди 

Демченко В. 11 ІІІ 

Соціологія 
Постернак 

О.О. 

Пропаганда як форма 

інформацйно-

психологічного впливу 

на масову свідомість 

Острецов Б. 10 грамота 

Англійська 

мова 

Теплякова 

Р.П. 

Технічний та 

літературний переклад 

віршів українських 

поетів 

Абрамова А. 10 - 

Англійська 

мова 

Теплякова 

Р.П. 
Мова та реклама Дружина В. 10 ІІІ 

 

 

ЗОВНІШНЄ НЕЗАЛЕЖНЕ ОЦІНЮВАННЯ 

 

Відповідно до статистики Освітньої агенції Києва за середнім балом учнів наша 

школа у 2019 р. посіла: 



- 1 місце - з УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ серед усіх шкіл Деснянського району; 

- 1 місце - з ІСТОРІЇ УКРАЇНИ серед усіх шкіл Деснянського району; 

- 3 місце - з МАТЕМАТИКИ серед усіх шкіл Деснянського району; 

- 9 місце - з АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ серед усіх шкіл Деснянського району. 

Детальніше із статистичними даними ви можете ознайомитись за посиланням: 

https://zno-2019.monitoring.in.ua/rating_schools/  

 

ІННОВАЦІЙНІ ПРАКТИКИ, ТЕХНОЛОГІЇ ТА ПРОЕКТИ 

У 2019-2020 навчальному році школа продовжила впровадження STEM-навчання в 

освітній процес та увійшла до cпільноти навчальних закладів "ДівчатаSTEM", яка 

нараховує 49 шкіл з 19 регіонів. Тепер спільнота налічує понад 50 тисяч дівчат.  

27 вересня в «Міжнародній школі Глобус» відбувся Європейський день мов, що 

привернув увагу до поглибленого вивчення різноманітних іноземних мов. В рамках його 

святкування відбулася гра «Хто хоче стати мільйонером». У ході змагань учні мали 

можливість протестувати свої знання з соціокультурних питань, країнознавства та 

зануритися у іноземні мови. Заходами відзначились вчителі німецької та французької мов.  

Впроваджуючи міжнародні освітні програми, ми розширюємо інноваційні кейси, а 

наші вчителі проводять справді цікаві уроки. Вже кілька років в нашій школі викладається 

навчальний предмет Cambridge Mathematics. 

Наприклад, учні других класів на уроках математики постійно мають практичне та цікаве 

завдання. Вивчаючи одиниці маси – грами й кілограми, вони разом з учителем вимірювали 

необхідну кількість (масу) інгредієнтів, а потім власноруч готували тісто для випічки 

хліба. 

Наша школа, як частина глобальної мережі Cambridge International Schools, 20 вересня 

2019 р. підтримала загальнонаціональний британський проект Green UNISON Day. Ця 

подія привернула увагу учнів шкіл до зміни клімату на планеті. Ми зробили незвичайний 

АРТ-об'єкт з пластикового бруду, що надихав на подальші дії щодо охорони 

навколишнього середовища. Зібрали кришечки від пластикових пляшок у контейнери і, 

використовуючи STEAM підхід, разом створили еко-інсталяцію. 

Екологічній темі був присвячений День захисту тварин 4 жовтня. Були різні заходи, 

щоб звернути увагу людей до актуальних проблем тваринного світу і навколишнього 

середовища. Діти прикрасили свої класні кімнати селфі з тваринами, а також взяли участь 

у благодійній акції «Допомога бездомним тваринам». Гроші та харчі були передані в 

притулок для тварин. Середня та старша школа провели дебати на тему: «Animal testing». 

Учні вирішували проблему «за» чи «проти» експериментів над тваринами. 

https://zno-2019.monitoring.in.ua/rating_schools/


Цього навчального року особлива увага приділялась учнівському самоврядуванню. В 

грудні 2019 р. відбулись вибори учнівського президента школи. Захід включав у себе 

підготовку кандидатами передвиборчих програм, справді азартні дебати в актовій залі, 

мотиваційні відеоролики, дискусії щодо можливих змін шкільного життя, організацію 

голосування, спостереження під час підрахунку тощо. За результатом підрахунку голосів 

учнів перемогу отримала Софія Дубовська. 

 

МІЖНАРОДНІ ОСВІТНІ ПРОГРАМИ 

У січні 2020 року «Міжнародна школа Глобус» отримала дозвіл від Міжнародної 

системи оцінювання Кембриджського університету (англ. Cambridge International 

Examinations) на впровадження наступного рівня міжнародної освітньої програми: 

«Cambridge Lower Secondary Checkpoint» (Stages 7 to 9). 

Cambridge Lower Secondary є перехідним етапом для отримання повної середньої 

освіти, сприятиме розвитку навичок та ключових компетентностей упродовж перших 

трьох років навчання в середній школі з математики, англійської як другої мови і 

природничих наук. 

Учні середньої школи, які навчаються за програмою «Cambridge Lower Secondary», 

по її завершені (9 клас) складатимуть міжнародний іспит (англ. Cambridge Lower Secondary 

Checkpoints exam). Екзамен був спеціально розроблений для того, щоб виявити слабкі й 

сильні сторони учнів, які навчаються за даною програмою, перед тим, як вони перейдуть 

на інший етап навчання. 

Успішні результати цього іспиту дозволять продовжити навчання для здобуття 

міжнародного сертифікату про загальну середню освіту (англ. International General 

Certificate of Secondary Education—«IGCSE»), одного з найпопулярніших світових 

міжнародних екзаменів для дітей 14 - 16 років. Це шлях до отримання вищої освіти за 

кордоном 

Globe International School стала єдиною школою з України, що відвідала міжнародну 

конференцію кембриджських шкіл у 2019 р., в якій взяли участь сотні вчителів і директорів 

шкіл з усього світу. Педагогічний форум відбувся 14-15 вересня в найстарішій приватній 

школі міста Кембриджа, що була заснована ще в 1615 році. 

Цього разу конференція проходила під назвою «Оцінювання результативності: 

наскільки ефективні методи і прийоми роботи в нашій школі і класі» і стала простором для 

обміну знаннями та досвідом, майданчиком для обговорення спільних проблем щодо 

поліпшення якості освіти. У ході виступів, семінарів, практичних сесій основних спікерів 

директор школи Діана Савченко та заступник директора Наталія Фріцлер отримали 

можливість вивчити питання вимірювання успішного викладання і оцінки вмінь та 

навичок. 



Спікерами виступили професор педагогічного факультету Даремського університету 

Роб Коу, вчений з Університету освіти Гонконгу Джерард Калнінь, старший викладач 

Кембриджського університету Сью Бріндлі, виконавчий директор HM Education 

Consulting Ltd Хелен Морган тощо. 

Учасники конференції міркували про те, як має виглядати справді успішний урок і як 

зрозуміти вчителю, що урок «вийшов». Обговорювали також питання особистого 

вчительського внеску в ефективність освітнього процесу. Окремо дискутували про 

ефективність педагогічних досліджень і про якісний зворотний зв'язок від учнів.  

Вже декілька років в Globe International School успішно реалізовується міжнародна 

програма Cambridge Primary та цього навчального року було розпочато навчання за 

програмою Cambridge Secondary 1. Ці програми значно розширюють можливості 

державних освітніх стандартів з провідних навчальних дисциплін та впроваджують кращі 

світові практики викладання. 

У зв’язку із закінченням навчання учнів 7-с класу за програмою Cambridge Primary 

вперше в стінах нашого навчального закладу у жовтні 2019 р. учні склали іспити Cambridge 

Primary Checkpoint. Тестові пакети, схвалені всесвітньою педагогічною спільнотою, 

базуються на міжнародній шкалі критеріїв оцінювання і містять весь комплекс необхідних 

маркерів для всебічного оцінювання знань учнів. 

Checkpoint з предмету Cambridge Primary English as a Second Language складався з 

трьох послідовних етапів, що перевіряли мовну компетентність учнів та базові skills, 

освоєні протягом останніх років в нашій школі в атмосфері кращих практик якісної 

міжнародної освіти. 

Завдання із предметів Cambridge Mathematics та Cambridge Science містили багато 

логічних вправ та міжпредметних задач. 

Checkpoint дозволив нам визначити сильні і слабкі сторони окремих учнів і планувати 

подальше навчання більш ефективно з урахуванням досвіду вивченого. 

Комплексну підготовку до складання кембріджських іспитів проводили вчителі 

англійської мови Євсєєва Н.М., Жукова Є.С. 

3 лютого 2020 року Globe International School стала партнером Екзаменаційного 

центру ÖSD (Австрійський Мовний диплом). Австрійський мовний диплом – це визнана 

міжнародна система іспитів з предмету «Німецька мова як іноземна та німецька мова як 

друга мова». Іспити розроблені відповідно до Європейської директиви з іноземних мов та 

орієнтуються на шкалу Загальноєвропейських рекомендацій з іноземних мов (англ. СEFR 

/ нім. GER) та на профіль «Німецька мова». Сертифікати визнаються в усьому світі і є 

підтвердженням рівня володіння німецькою мовою, необхідного для отримання освіти в 

навчальних закладах Австрії, Німеччини та Швейцарії. 



Продовжилась і екскурсійна робота. Учні 3-С класу у супроводі класного керівника 

М.О. Захарової провели інтенсивну мовленнєву практику у навчальному закладі 

Великобританії, де підвищили свій рівень знань з англійської мови, познайомилися з 

культурою та традиціями Англії, відвідали історичні та культурні місця. 

Створення умов для функціонування груп продовженого для учнів 

початкової школи. 

Орієнтуючись на сучасний ринок праці, наш навчальний заклад до своїх 

пріоритетів відносить уміння оперувати такими технологіями та знаннями, що 

задовольняють потреби інформаційного суспільства, готують учнів до нових ролей 

у цьому просторі. Саме тому важливим нині є не тільки вміння оперувати власними 

знаннями, а й бути готовим змінюватись та пристосовуватися до нових потреб 

ринку праці, оперувати й управляти інформацією, активно діяти, швидко приймати 

рішення, критично мислити, вміти використовувати набуті знання. Педагогічний 

колектив сьогодні ставить перед собою нове завдання – сформувати в учня та 

педагога вміння вчитись упродовж усього життя. 

Роботу школи організовано відповідно Державної програми «Освіта України 

ХХІ ст..», Законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про 

внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої».  

У діяльності школи забезпечується прозорість, відкритість, демократичність 

управління. Важливою умовою успішної діяльності школи є чітке, конкретне 

планування навчально-виховної роботи школи. Воно забезпечує цілеспрямованість 

у роботі всіх підрозділів, створює умови для організації роботи педагогічного та 

учнівського колективів, раціонального використання часу.  

 

 

 


