№
п/п

Учитель

1

Куриліна Олена
Віталіївна

2

Крикун Любов
Іванівна

3

Шевчук Ніна
Іванівна

Назва або опис змісту проекту
1. «ЗНО – без репетитора» у 10-11 класах.
2. Створення навчально-методичних посібників, рекомендованих МОН, для
проведення самостійних робіт, тематичних контрольних робіт з української
мови та літератури для учнів 5-11 класів.
1. Створення відеокліпу «Звучи, безсмертне слово Кобзаря!» (конкурс
серед учнівської молоді закладів загальної середньої освіти
Шевченківського району) з учнями 6-х класів.
2. Використання проектної технології на уроках української мови та
літератури: створення разом з учнями презентацій, тестів, творчих робіт,
есе.
1.Створення відеокліпів «Звучи, безсмертне слово Кобзаря!» (конкурс
серед учнівської молоді 7-11 класів закладів загальної середньої освіти
Шевченківського району) із метою мотивації учнівської молоді до
збереження
культурної
спадщини
як
основи
національної
культури,зміцнення державного статусу української мови і сприяння
створенню єдиного культурного простору
в гімназії та з нагоди
відзначення в 2019 році 2005-річчя від дня народження Т. Г. Шевченка,
гідного вшанування пам’яті видатного сина українського народу, вивчення
й популяризації спадщини Великого Кобзаря.
2.Speaking Сlab по-українськи (творча зустріч із випускницею гімназії
Бовсуновською Оксаною – журналісткою, громадським діячем).

Місце або час
реалізації
При підготовці до ЗНО
та для проведення
тематичного контролю.

При проведенні уроків,
при підготовці до ЗНО.

При проведенні уроків,
тематичних заходів.

4

5

3. Творчий виступ учнів 6-В класу в музеї книги та друкарства на
презентації нової книги Т. Майданович «Країна Українія» (ведучі заходу,
читці віршів).
4. Відвідання музею М.Коцюбинського, вшанування пам’яті Кобзаря у
Чернігові (учні 6-Б,7-А класів).
Мусієнко Світлана 1. Майстер-клас випускника гімназії Мусієнка В. «Як якісно готуватися до При проведенні уроків,
при підготовці до ЗНО.
Вікторівна
ЗНО, уникаючи помилок та стресів» для учнів 10-11 класів.
2. Створення буктрейлерів до вивчених творів з української літератури
(«Енеїда», «Кайдашева сім’я»), відеоролика на поезію В. Сосюри.
3. Створення учнівських презентацій «Цікаві факти із життя письменників»
на уроках української літератури.
При проведенні уроків.
Ніяка Інесса
1. Використання тестових завдань як однієї з форм поглиблення та
Володимирівна
узагальнення знань на уроках зарубіжної літератури.

6

Сисак Євгенія
Миколаївна

7

Буряк Жанна
Миколаївна

1. «У фокусі – книга» (фотопрезентації книг «Як ми читаємо» для учнів 510 класів).
2. «Обкладинка мого улюбленого підручника зарубіжної літератури» (учні
9-х класів).
3. Відеоуроки зарубіжної літератури для учнів 6-8,9-11 класів.
1. Фотоколаж «Я знаю права людини» (Громадянську освіту вивчають учні
10-х класів).
2. «Видатні постаті історії України та всесвітньої історії» (презентації для
підготовки до ЗНО учнів 11-х класів).

При проведенні уроків.

При підготовці до ЗНО
та для проведення
тематичного контролю.

8

9

10

Шпильова Наталія 1. Інсценізація «Доколумбові цивілізації кінця 15 - початку16 століть».
Миколаївна
2. Інсценізація «Повсякденне життя представників основних верств
населення на українських землях у складі Речі Посполитої наприкінці 16 початку 17 століть» ( учні 8-х класів).
Москаленко В. М. 1. Правильне харчування для підлітків. 11 кл.
2. Альтернативні джерела енергії. 9 кл.
3. Вода біля мого житла. 9 кл.
4. Проблема забруднення повітря та ґрунтів у місті Києві. 10 кл.
5. Видалення плям різного походження з матеріалів різного виду. 11 кл.
6. Дослідження вмісту нітратів у продуктах харчування. 9 кл.
7. Проблема утилізації сміття в Україні. 8 кл.
Козубенко Л. О.
1. «Країни Європи» 10 Б клас
2. «Природні особливості Південної Америки» 7 А клас

11
12

Меліков О. А.
Ходаківська С. О.

13

Наркевич І. І.

14

Гордєєва І. М.

«Вивчення і аналіз руху тіл в програмі Tracker» 10-і кл.
«Тригонометрія навколо нас» 10 кл
«Дослідження властивостей степеневої функції з раціональним показником
за допомогою інформаційних технологій» 10 Б кл.
1. Практична робота в парах: «Я люблю Україну, «Ми за здоровий спосіб
життя» 6 кл.
2. Практична робота над спільним документом, використання Google
сервісів «Сміття – ворог майбутнього». 7 кл.
3. Пошуково - дослідницький проект «Математика в казках і легендах» 6
кл.
Елементи історизму на уроках математики.

При проведенні уроків.

Під час проведення
уроків та в позаурочний
час

На уроках інформатики,
математики та в
позаурочний час

15
16
17
18
19

Музика Катерина
Вікторівна
Галабурда Дмитро
Юрійович
Бондаренко Олег
Ігорович
Тарасюк Ірина
Семенівна
Шкуратова Оксана
Олексіївна

20

Кулик Тетяна
Аксентівна

21

Фролова Т.О.

«Рух – це життя!»

При проведенні уроків та
позакласних заходів

«Абетка здоров’я».

При проведенні уроків та
позакласних заходів

Рухливі ігри – ключ до виховання і розвитку.

При проведенні уроків та
позакласних заходів

«Барви хореографії та сценографії».

При проведенні уроків та
позакласних заходів

Технологія обробки текстильних матеріалів ручним способом. Технологія
виготовлення вишитих виробів.
Технологія виготовлення аплікацій.
Профілактика шкідливих звичок.

При проведенні уроків та
позакласних заходів

«Звідки береться пил» 3 А клас.

Протягом І чверті

При проведенні уроків та
позакласних заходів

