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ВСТУП 

 

Одним з пріоритетних напрямків освітнього процесу в закладі є сприяння 

різносторонньому розвитку особистості учня. Цього можна досягти різними шляхами. 
Одним з них є залучення до дослідницької роботи під час навчальних екскурсій, в яких 
вони проникають у світ наукових досягнень, вчаться формулювати наукові висновки, 

узагальнювати вже відоме в науці та прокладати тернистий шлях у незвідане.   
Екскурсія є формою просвітницької діяльності,яка дозволяє в активній формі 

надавати інформацію щодо природи, історії та культури певного краю. Це, як відомо, 
достатньо дієва форма просвітницької діяльності, яка, завдяки особистій присутності 
учнів, безпосередньому їх спілкуванню з об’єктами екскурсійного показу, дозволяє їм 

краще засвоїти матеріал. У ході екскурсії можуть бути використані найрізноманітніші 
засоби, які дозволяють поєднати отриману інформацію і чуттєвий індивідуальний досвід 

учня. Фактично екскурсія як форма проведення занять давно визнана в школі, але на 
практиці використовується дедалі менше. 

У шкільних планах екскурсії певним чином присутні і мають проводитися у 
відповідності із затвердженим графіком. Однак екскурсії не завжди проводяться, що 
частково можна пояснити такими причинами: а) їх вартістю; б) готовністю вчителя 

використовувати на це свій вільний час; в) обмеженою номенклатурою екскурсійних 
програм. Таким чином, вимальовується така проблема: з одного боку, екскурсію як форму 

навчання ніхто не заперечує, але, з іншого, ніхто й не заохочує.  
Актуальність теми зумовлена тим,  що сьогодні перед закладом стоїть завдання 

сформувати таку людину для суспільства, яка здатна творчо мислити, самостійно 

приймати рішення, адаптуватися в будь-яких умовах. Сучасний заклад освіти живе і 
розвивається в динамічно змінюваному світі, який висуває вимоги до нього. 

Мета роботи - дослідити особливості впровадження екскурсійної форми роботи як 
фактору підвищення якості Stem-освіти в навчальну діяльність учнів закладів загальної 

середньої освіти. 
Стрімка еволюція технологій веде до того, що незабаром найбільш популярними та 

перспективними фахівцями на планеті стануть програмісти, IT-фахівці, інженери, 

професіонали в галузі високих технологій і т.д. У віддаленому майбутньому з'являться 
професії, про які зараз навіть уявити важко; всі вони будуть пов'язані з технологією і 

високо технологічним виробництвом та природничими науками. Особливо будуть 
затребувані фахівці біо- та нано-технологій. 

Виникає питання - як підготувати таких фахівців? Навчання – адже це не просто 
передача знань від учителя до учнів, це спосіб розширення свідомості і зміни реальності. 

 В Україні впроваджується світовий бренд STEM-освіти, що сприяє посиленню 

інтелектуального розвитку дітей та якісному навчанню природничим та інженерно-
технічним дисциплінам. Актуальним є питання оволодіння учнями методами наукового 

пізнання, а вчителями природничих дисциплін – методикою впровадження їх у 
навчальний процес. 

Серед форм та методів навчання у STEM-освіті особливе місце займають екскурсії, 

які залучають учнів до процесу формування компетентностей за допомогою 
дослідницької діяльності. Працюючи в сучасній школі вчитель повинен чітко 

усвідомлювати, що STEM-освіта об’єднує в собі міждисциплінарний та проектний 
підходи, основа яких є інтеграція природничих наук у технології, інженерну майстерність 

та математику. 
Практична значимість роботи полягає в тому, що використання екскурсійної 

діяльності учнів дозволяє здійснювати цілеспрямований, поступальний розвиток 

креативних сил кожної дитини, її творчого потенціалу, а також формувати певні групи 
вмінь, що дозволяють підготувати учнів до розуміння сутності предметів природничо-

математичного циклу. 
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РОЗДІЛ І. Система методичної підготовки, організації заходів із підвищення 

екскурсійної діяльності педагогічного колективу в умовах впровадження STEM-

освітніх технологій в освітній процес 

1.1. Організація екскурсійної діяльності в закладах загальної середньої освіти 
 

Слово «екскурсія» латинського походження, воно означає "вилазку", відвідування 

якогось місця чи об'єкта з метою його вивчення. Екскурсія — це така форма навчання, під 

час якої учні сприймають і засвоюють знання шляхом виходу до місця розміщення 

об'єктів, які вивчаються (природи, заводів, історичних пам'яток тощо), і безпосереднього 

ознайомлення з ними. Екскурсії виконують низку важливих функцій: реалізують принцип 

наочності, підносять науковість навчання, зв'язок із життям, сприяють політехнічному 

навчанню та профорієнтації учнів на робітничі й інші професії. У навчальних програмах 

для кожного предмета подається обов'язковий перелік екскурсій та їх зміст [1], [7]. 

Кожна екскурсія є процес діяльності, сутність якого обумовлена конкретними 

закономірностями: тематичність, цілеспрямованість, наочність, емоційність, активність. 

Можна визначити такі основні завдання екскурсійного процесу: діти мають побачити всі 

об’єкти,на основі яких розкривається тема; почути про ці об’єкти необхідну інформацію; 

оволодіти практичними навичками самостійного спостереження за ними та їх аналізу[2].  

Екскурсія збагачує учнів знаннями про матеріальне виробництво, людей праці, 

сучасні технології та техніку виробництва. Їх розрізняють за типами: 

 за змістом - виробничі, біологічні, історичні, краєзнавчі, мистецтвознавчі та інші; 

 за витратою часу - короткочасні та тривалі; 

 за місцем в освітньому процесі - вступні (на початку вивчення теми або розділу 

програмного матеріалу), проміжні (у процесі вивчення теми або розділу 

програмного матеріалу), підсумкові (у кінці вивчення теми, розділу)[15]. 

Вони бувають тематичні та комплексні. Тематичні екскурсії проводяться у зв'язку з 

вивченням однієї або кількох взаємопов'язаних тем одного навчального предмета. 

Комплексні екскурсії проводяться на основі взаємопов'язаних тем кількох навчальних 

предметів. 

Незалежно від типу і структури навчальних екскурсій їх метою є спостереження 
реальних процесів виробництва та виробничих відносин, використання теоретичних знань 

на практиці. Разом із тим завдання екскурсії часто зумовлюються її типом. Наприклад, 

метою вступної екскурсії буде засвоєння опорних понять, формування образних уявлень 

про практичний досвід, ознайомлення з фактами, суть яких буде розкрита, розширена та 

поглиблена на наступних уроках. 

Проведення екскурсії вимагає серйозної підготовки до неї як учителів, так і учнів. 

Процес підготовки до екскурсії охоплює організаційні, дидактичні, психологічні та 

виховні аспекти. Вчителю необхідно уважно вивчити об'єкт екскурсії; виділити проблемні 

питання, дати завдання учням; подати основні та додаткові джерела інформації; визначити 

маршрут екскурсії, приблизний перелік обладнання, необхідного для екскурсії, дату та 

місце її проведення; нагадати правила безпеки, яких потрібно дотримуватися під час 

екскурсії; розподілити учнів класу (класів) на підгрупи та дати їм конкретні доручення 

(вести записи, фотографувати, вимірювати). Підготовка учнів до екскурсії передбачає 

оволодіння знаннями з відповідного навчального предмета, набуття нових знань і 

поглиблення раніше набутих [10]. 

Навчання у процесі екскурсії базується в основному на сприйнятті об'єктів, що 

спостерігаються; поясненні їх теоретичної та практичної значущості. Велику роль тут 

відіграє конкретне й образне мислення, уява учнів. Під час екскурсії найбільш повно 

реалізуються дидактичні принципи єдності конкретного та абстрактного зв'язку теорії із 

практикою, навчання з життям, свідомості та активності. Екскурсія має великі можливості 

для реалізації міжпредметних зв'язків (біологія, фізика, хімія, географія, література, 

історія), що сприяє формуванню системних знань учнів, умінь і навичок їх розумової та 

практичної діяльності. 
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Більшість сучасних науковців визначає екскурсію як особливу форму організації 

освітнього процесу, яка регламентована програмою, частково змістом і часом та 

проводиться за межами класу. За чиною програмою всі навчальні екскурсії проводяться в 

позаурочний час за рахунок резервних годин [13]. 

Тема екскурсії зазначається в програмі, але зміст її розробляє сам учитель. У 
проведенні екскурсії не враховується час, який витрачається, коли учні йдуть до місця 

призначення. Екскурсія повинна тривати 45 або 90 хв.  

Кожна екскурсія має мікро- і макроструктуру. Макроструктура має чотири етапи:І. 

Підготовка вчителя до екскурсії; ІІ. Підготовка учнів; ІІІ. Проведення екскурсії; IV. 

Оформлення результатів. 

Обов'язковим компонентом навчальної екскурсії є перевірка досягнень мети та 

результатів. Оформлення результатів може бути індивідуальним і груповим. З метою 

актуалізації знань і життєвого досвіду учнів доцільно зібраний матеріал використовувати 

на уроках. 

У процесі спостереження та аналізу навчальної екскурсії необхідно зосередити увагу 

на таких параметрах: 

 педагогічна доцільність теми екскурсії; 

 раціональна постановка мети та завдань екскурсії; 

 тип екскурсії (літературна, краєзнавча, виробнича) й урахування її специфіки при 

організації та проведенні; 

 теоретична та практична підготовка учнів до екскурсії; 

 ознайомлення з екскурсійним об'єктом і складання плану екскурсії (інколи це 

маршрут, пункти спостереження; формулювання запитань для учнів, на які вони 

повинні отримати відповіді під час маршруту); 

 інструктаж учителя із проведення екскурсії (психологічна, змістова та етична 

підготовка), уточнення й розподіл завдань серед учнів; 

 процес проведення екскурсії (організація спостереження, консультація в ході 

екскурсії, завдання та їх виконання учнями - малюнки, фото-, кінозйомки, записи); 

 поведінка учнів на об'єкті, їх зацікавленість, спостереження; 

 оформлення матеріалів (альбом, вікторина, рукописні фільми, графіки, діаграми, 

доповіді, аматорські кінофільми, комп’ютерні презентації, блоги); 

 результативність навчальної екскурсії (поповнення науковими та спеціальними 

знаннями, уміннями та навичками учнів; розширення світогляду, ерудиції, активне 

навчання та зіткнення з реальними речами, людьми, процесами, явищами; 

дисципліна, відчуття задоволення від побаченого, почутого під час екскурсії; якість 

оформлення матеріалів екскурсії, доцільність і можливість їх використання в 

освітньому  процесі)[20]. 

Керівник школи не завжди може відвідати навчальну екскурсію, однак 

проаналізувати її можна. Для цього потрібно перевірити план екскурсії, розроблений 

учителем, поговорити з ним до та після завершення екскурсії, з учнями - після екскурсії, 

ознайомитися з матеріалами, їх змістом та оформленням. 

Екскурсії є тим варіантом змістовного дозвілля, який дозволяє учням наочно 

побачити переваги технологічних досягнень, узагальнити теоретичний матеріал та 

особливості його застосування в позаурочній діяльності. Тому сьогодні екскурсії 

розглядаються як потужний засіб реалізації завдань STEM-освіти. 

Все базується на тому, що справжнє навчання не буває одностороннім. Навколишнє 

життя стає тією лабораторією, де проходить процес пізнання. Тому тема екскурсії має 

значення для учня і береться з реального життя. 
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1.2.Екскурсійна діяльність в умовах упровадження Stem-освітніх технологій у 

закладах загальної середньої освіти 
 

STEM-освіта є одним із важливих трендів розвитку української освітньої системи. 

Вона дає можливість реалізувати інтегрований, міждисциплінарний 

і проектний підхід до навчання, формувати ключові компетентності 

у підростаючого покоління. Новий підхід до навчання посилює 

дослідний і науково-технологічний потенціал школярів, розвиває 

навички критичного, інноваційного та творчого мислення, 

вирішення проблем, комунікації та командної роботи. 

Підтвердженням цього є створення відділу STEM-освіти в Інституті 

модернізації освіти [16], завданнями якого є:  

 розробка нормативно-правових документів, науково-

методичних матеріалів щодо супроводу впровадження STEM-освіти; 

 забезпечення науково-методичного супроводу експериментальної інноваційної 

діяльності на базі загальноосвітніх навчальних закладів, які запроваджують STEM-

освіту; 

 надання науково-методичної, практичної допомоги освітнім закладам, 

організаціям; 

 аналіз процесів розбудови STEM-освіти, виявлення проблем та прогнозування 

розвитку; 

 координація діяльності робочих груп із науковців, педагогів та фахівців у галузі 

STEM-освіти; 

 налагодження комунікаційних зв’язків зі службами та структурами освітньої 

галузі; 

 ініціювання, фандрайзинг та координація інноваційних освітніх проектів;  

 проведення науково-практичних семінарів та інших заходів з підготовки і 

підвищення кваліфікації педагогічних працівників усіх категорій з питань 

інноваційної освітньої діяльності у сфері STEM-освіти; 

 вивчення вітчизняного та міжнародного досвіду; 

 поширення досвіду та здобутків у галузі STEM-освіти шляхом публікації, 

презентації під час освітніх заходів різного рівня: науково-практичних 

конференцій, семінарів, тренінгів тощо. 

Слід пам’ятати,що STEM-освіта – це творчий простір світогляду дитини, де вона не 

тільки готується до дорослого життя,а й повноцінно реалізує свої потреби. Але 

забезпечити дитині таку освіту може тільки вчитель, який усвідомлює свою соціальну 

відповідальність, постійно дбає про особисте і професійне зростання, вміє поставити 

перед собою мету і постійно рухається до її успішного досягнення. Учитель,який 

доторкнувся до STEM-освіти, не може обмежуватися тільки викладанням свого предмету, 

він зобов’язаний стати фахівцем, здатним до здійснення міждисциплінарних зв’язків. 

Сьогодення потребує вчителя, який стане агентом змін і буде виступати як тьютор, 

фасилітатор, мейкер навчального процесу, а для цього в кожного з нас є три дороги: 
формальна, неформальна та інформальна STEM – освіта [3]. 

Але говорити про функціонування STEM-освіти в українських школах досить рано. 

На цей час лише окремі її елементи реалізуються в деяких українських школах.  

Методичні інструменти, які забезпечують формування для учнів навчально-

пізнавального середовища, надає вчителю саме STEM-освіта, впровадження в освітній 

процес методичних її рішень дозволить учителю сформувати в учнів найважливіші 

характеристики, які визначають компетентного фахівця: 

– уміння побачити проблему;  

– уміння сформулювати дослідницьке питання і шляхи його вирішення; 

– гнучкість як уміння зрозуміти нову точку зору і стійкість у відстоюванні своєї позиції;  

– оригінальність, відхід від шаблону;  

– здатність до перегруповування ідей та зв'язків; 
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– здатність до абстрагування або аналізу;  

– здатність до конкретизації або синтезу;  

– відчуття гармонії в організації ідеї.  

Екскурсійна  діяльність є одним із ефективних засобів формування компетентностей. 

Stem-екскурсія – особливий вид інтегрованих навчальних занять, який проводиться 
за межами освітнього закладу в умовах природного ландшафту, виробництва, музею, 

виставки, з метою спостереження та вивчення учнями різних об’єктів і явищ 

навколишнього середовища для розвитку знань, умінь та компетентностей, встановлених 

Державним стандартом освіти України [9].       

Stem-екскурсії проводяться з метою розширення, доповнення знань учнів про факти 

і явища, засвоєних раніше на уроках. 

Проводити  Stem-екскурсії можна різних етапах вивчення теми:  

 на початку, щоб захопити учнів; 

 під час вивчення теми, щоб надати можливість учням розвинути вміння й 

компетентності, розвиток яких обмежений  приміщенням класу; 

 наприкінці, щоб завершити і підсумувати знання. 

Головними принципами екскурсійної діяльності в системі STEM-освіти є :  

• навчання через трансдисциплінарні та міждисциплінарні знання; 

• навчання не з предметів, а за темами (зв’язок між науками);  

• використання знань у повсякденному житті;  

• навчання в команді. 

Знання – це не єдине мірило професійності людини XXІ століття. Креативне, 

аналітичне, творче, інноваційне мислення, вміння працювати над проектами в команді, 

інформаційна грамотність і навички ефективного використання ІКТ – ось неповний 

перелік характеристик сучасної успішної людини. Саме завдяки STEM - освіті можна 

досягти перерахованих очікуваних результатів. Таку освіту ми практикуємо у своїй школі.  

Усі знання діти отримують самостійно, узагальнюють їх, систематизують, 

обґрунтовують, діляться знаннями з іншими, мислять творчо. Таке навчання вимагає 

різних і технічно складних навичок, зокрема із застосуванням математичних, фізичних, 

хімічних знань і наукових понять, і одну з провідних ролей тут відіграє екскурсійна 

діяльність. 

Вчителі нашого закладу прагнуть  долучися до новизни у сучасній системі освіти та 

стати справжніми агентами змін освітньої реформи. Цікавим є те, що під час STEM-

екскурсій у центрі уваги знаходиться не вчитель, а практичне завдання, яке потрібно 

виконати. Діти ж вчаться виконувати це практичне завдання шляхом проб і помилок, а не 

вивчають "суху" теоретичну частину. 
Використання під час екскурсії провідного принципу STEM-освіти – інтеграції,  дає 

можливість здійснювати модернізацію методологічних засад, змісту, 

обсягу навчального матеріалу предметів природничо-математичного 

циклу; показувати технологізацію процесів; формувати навчальні 

компетентності якісно нового рівня [5].  

STEAM-екскурсії дозволяють учителям наочно пояснювати 

необхідний матеріал, тому що поруч із теорією діти відразу бачать як 

це виглядає в реальному житті. Вчитися стає по-справжньому цікаво. 

Як показує досвід, після екскурсій діти ще довго обговорюють між 

собою набуті знання. 

STEAM-освіта вчить ще з шкільної парти вдало комбінувати 

отримані знання для вирішення реальних життєвих ситуацій. Як наслідок, дитина 
виходить у дорослий світ більш підготовленою і не так сильно боїться проблем та 

труднощів. 
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РОЗДІЛ ІІ. Система організації екскурсійної діяльності в Криворізькій 

загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 72 в умовах упровадження STEM-освітніх 

технологій в освітній процес 

2.1.  Моніторинг готовності педагогів до створення інноваційної моделі Stem-освіти в  

навчальному закладі 

 

Уже декілька років поспіль наша школа в основу побудови змісту та організації 

процесу освіти застосовує компетентісний підхід, відповідно до якого кінцевим 

результатом навчання є сформовані компетентності, такі як: здатність учня застосовувати 

свої знання в навчальних і реальних життєвих ситуаціях,повноцінно брати участь у житті 

суспільства, нести відповідальність за свої дії.  

Кожен з нас розуміє, що сьогодні головне 

завдання не навчити дитину чогось конкретного, а дати 

можливість їй учитися та організувати правильне й чітке 

керування процесом навчально – пізнавальної 

діяльності. При цьому цілеспрямовано формувати 

загальні або ключові вміння, базові навички, 

фундаментальні знання,розвивати здібності, 

задовольняти індивідуальні й соціальні потреби, 

виконувати життєві завдання.  

Професійна готовність є закономірним результатом спеціальної підготовки, 

самовизначення, освіти й самоосвіти, виховання й самовиховання. Це  психічний, 

активно-дієвий стан особистості, складова її якостей, система інтегрованих властивостей. 

Така готовність регулює діяльність, забезпечує її ефективність. Однією з важливих 

якостей педагога, умов успішності його як професіонала є готовність до інноваційної 

діяльності. 

Готовність до інноваційної діяльності – це особливий особистісний стан, який 

передбачає наявність у вчителя мотиваційно-ціннісного ставлення до професійної 

діяльності, володіння ефективними способами і засобами досягнення педагогічних цілей, 

здатності до творчості і рефлексії. 

Інновації, як і будь-які інші нововведення, породжують проблеми, пов´язані з 

необхідністю поєднання інноваційних програм з державними програмами виховання і 

навчання, співіснування різних педагогічних концепцій. Вони потребують принципово 

нових методичних розробок, нової якості педагогічного новаторства. Не менш гострими є 

проблеми адаптації нововведень. Часто вони спричинені намаганнями пристосувати до 

конкретних умов педагогічні технології, елементи змісту навчання й виховання. 

Успішність інноваційної діяльності передбачає, що педагог усвідомлює практичну 

значущість різних інновацій у системі освіти не лише на професійному, а й на 

особистісному рівні. І залучення педагога до цього процесу  відбувається  з  урахуванням 

його професійної та особистісної готовності до інноваційної діяльності. 

Інноваційна компетентність педагога — система мотивів, знань, умінь, навичок, 

особистісних якостей учителя, забезпечує ефективність використання нових педагогічних 

технологій у роботі з дітьми. 

Педагог інноваційного спрямування під час освітнього процесу вміє реалізовувати 

такі якості: 

 педагогічний гуманізм (довіра до вихованців, повага до їх особистості, гідності, 

впевненість у своїх здібностях і можливостях); 

 емпатійне розуміння вихованців (прагнення і вміння відчувати іншого як себе, 

розуміти внутрішній світ вихованців, сприймати їх позиції); 

 співробітництво (поступове перетворення вихованців на співтворців педагогічного 

процесу); 

 діалогізм (уміння слухати дитину, цікавитися її думкою, розвивати 

міжособистісний діалог на основі рівності, взаємного розуміння і співтворчості); 
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 особистісна позиція (творче самовираження, коли якого педагог постає перед 

вихованцями не як позбавлений індивідуальності функціонер, а як особистість, 

котра має свою думку, відкрита у вираженні своїх почуттів, емоцій). 

У школі навчається 865 учнів, працює 54 педагоги. Діє5 шкільних методичних 

комісій: учителів української мови та літератури, історії; вчителів іноземної мови; 
вчителів математики, інформатики, фізики; вчителів природничих наук; учителів фізичної 

культури,трудового навчання, предметів естетичного циклу. 

Готовність педагогів закладу до інноваційної діяльності визначалася за такими 

показниками: 

Ці діагностичні дані використовувалися 

для розподілу обов’язків під час 

планування та впровадження 

інноваційної діяльності у закладі, 

створення комфортних умов для 

розвитку та мінімізування негативного 

впливу на інноваційний саморозвиток. 

Сьогодні активно реалізується ідея 

неперервної проектної освіти. 

Суспільству потрібен не виконавець, а 

творча  особистість. Проектне навчання, 

яке використовують педагоги нашого 

закладу у своїй діяльності, і є 

інноваційною  технологією, яка формує 

творчу особистість,  створює унікальні 

передумови для розвитку творчих 

здібностей  і самостійності учнів в 

осягненні нового, стимулює їх природну 

допитливість і творчий потенціал.  
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Оцінка вивчення типів мотивів до  учбової діяльності серед учнів 4 класів. 

 

Оцінка вивчення мотивів до учбової діяльності учнів діагностувалося за методикою(Б. 

Пашнєв) 6-9 класи[14].  

 

Моніторинг мотивації учнів 10-11 класів. 

Серед учнів 5-11 класів було проведено 

дослідження перешкод у застосуванні 

екскурсійної діяльності.  

 

Проаналізувавши результати анкетувань, 

адміністрацією закладу, спільно з творчою 

групою було прийнято рішення більш 

ретельно підійти до складання планів 

навчальної та виховної роботи, в яких 

екскурсійну форму застосовувати            

при проведенні уроків, науково-

просвітницьких акцій, предметних тижнів, 

STEM-заходів, у шкільному конкурсі 

«Конгрес юних науковців», в організації 

літнього табору. 
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2.2. Підвищення якості Stem-освіти шляхом активізації пізнавальної діяльності учнів 

під час проведення навчальних екскурсій 

 

Криворізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №72 Криворізької міської ради 

Дніпропетровської області – це заклад з українською мовою навчання, з вивченням двох 

іноземних мов, починаючи з п’ятого класу, з інформаційно-технологічним 

профілем навчання. Навчальний заклад працює з 1963 року. В ньому 

відкрито 27 класів, в яких навчається  865 учнів, з них: по 398 – початкової і 

середньої ланок,69 - старшої. Навчальний процес забезпечують 54 педагоги і 

29 працівників допоміжного персоналу. З липня 2019 року школа є базовим 

експериментальним закладом для проведення дослідно-експериментальної роботи з 

темою «Наукові-методичні засади створення інноваційної моделі Stem-освіти» на базі 

закладів освіти Дніпропетровської області на 2017-2021 роки. 

Коли дитина переступає поріг сучасного закладу освіти, вона і його батьки хотіли б 

бачити не тільки професійних учителів, а й відчувати сприятливе навколишнє середовище 

для навчання.  

У зв’язку з постійним удосконаленням освітнього процесу, впровадженням нових 

технологій та методів навчання й виховання підростаючого покоління сучасна школа 

постійно оновлюється. 

Тільки консолідація спільних зусиль педагогів і батьків є єдиним правильним 

шляхом підвищення якості освіти і виховання підростаючого покоління.  

Протягом останніх чотирьох років педагогічний та батьківський колективи беруть 

активну участь у конкурсі проектів «Громадський бюджет». Громадський бюджет – 

інструмент активних громадян для зміни району, міста на краще. Пропонуючи  свої 

проекти, долучаючись до голосування за цікаві ідеї, об’єднуючись у спільноти, 

громадськість і заклад стають єдиним цілим. Проекти, які найбільше 

підтримають криворіжці шляхом електронного голосування, будуть 

реалізовані містом. 

Завдяки перемозі у конкурсі територія закладу кожен рік 

поліпшується, зокрема: змінено старе покриття 

двору на натуральну, сучасну  бруківку, 

створено арт-майданчик для проведення 

нестандартних уроків та занять з факультативів, 

курсу за вибором.  

У рамках щорічного фестивалю 

«Сорочинський ярмарок» учнівські колективи 

облагороджують територію закладу, висаджують оригінальні дерева, 

кущі, квіти, моделюють фігури. Це дає змогу педагогам закладу 

провести урок-екскурсію на подвір’ї.(Додаток А). 

У новій навчальній програмі «Я досліджую світ» також 

зазначено, що домінуючими видами роботи на уроках у Новій 

українській школі повинні бути такі методи та форми навчання: 

дослідницька та проектна діяльність, практичні роботи, проблемне 

навчання, моделювання природних 

об’єктів, екскурсії, інтерактивні форми 

роботи [12].  

Уроки-екскурсії дозволяють 

педагогу встановити більш дієвий та 

безпосередній зв’язок навчання з життям, учити 

використовувати набуті знання на практиці. Класні керівники 

1- 2 класів із задоволенням проводять зранку «Ранкову 

зустріч», екскурсії  на шкільному подвір’ї[4], [11]. 
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У 2015 році спільними зусиллями педагогів та батьківської громади Криворізька 

загальноосвітня школа № 72 здобула перемогу у конкурсі від компанії «Метінвест» на 

кращий соціальний проект у рамках програми «Місто  – 

нашими руками», результатом якого, є сучасна теплиця на 

території закладу. Саме екскурсії до неї, дають змогу всім 
дітям поглибити знання з предметів природничого циклу 

(Додаток Б). 

Протягом року в теплиці вирощувалися зелень (кріп, 

петрушка, зелена цибуля), овочі (огірки, томати, редиска, 

перець солодкий), які передавалися  до шкільної їдальні. 

Восени  започаткували вирощування базиліку. 

У зимовий період  учні під керівництвом учителя 

біології займаються  розмноженням кімнатних  рослин, 

різних видів дерев хвойних порід, зокрема  ялівцю, 

вирощуванням  розсади петунії. Квітучі  герані, каланхої, 

кактуси виставили у фойє школи. 

З метою ефективного засвоєння теоретичного 

матеріалу  практичні заняття  факультативу ««Життя 

рослин»»  для учнів 7-х класів проводяться у теплиці. 

Зацікавили  дітей  заняття гуртка  «Юний натураліст» [17]. 

Робота вихованців на заняттях факультативу та гуртках дає змогу набути 

практичних умінь та навичок у галузі овочівництва  в закритому ґрунті, краще 

ознайомитися з досягненнями сучасної науки. Досліди, що проводяться гуртківцями 

згідно плану, мають навчально-виховну та виробничу спрямованість. Уміння дітей 

готувати ґрунт для висадки  насіння, розсади,  пікірувати рослини, здійснювати 

правильний полив, проводити дослідження будуть корисними в подальшому житті. У 

планах роботи теплиці- 

вирощування розсади 

овочевих культур. 

У червні 2019 року в 

рамках Всеукраїнського 

семінару-практикуму для 

завідувачів відділами 

екології обласних еколого-

натуралістичних центрів у 

м. Кривому  Розі було  відкрито звіринець, у якому живуть і радують школярів рідкісні 

птахи, тварини [17]. За затвердженим графіком діти мають змогу відвідувати екскурсію до 

нього. Вчитель біології Шмагайло К.В. ознайомлює їх з характеристикою кожної пташки 

та тваринки. 

 
Діти мають можливість постійно відбудувати звіринець, ставити нові запитання 

щодо життя та особливості птахів і тварин. Також родини можуть поповнювати звіринець 

своїми улюбленцями (Додаток В). 

Організовуючи навчальні екскурсії педагоги залучають батьківську громаду для 

налагодження доброзичливого мікроклімату в класі. 
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Інваріантна складова типового навчального плану основної школи забезпечує 

реалізацію змісту шкільної освіти на рівні Державного стандарту [5]. 

Ефективним засобом диференціації навчання у старшій школі є профільне, яке має 

на меті забезпечити глибоку підготовку старшокласників у тій галузі знань і діяльності, до 

яких у них сформувалися стійкі інтереси і здібності. Основними напрямами диференціації 
навчання є незначне розширення вивчення окремих предметів, доповнення інваріантної 

складової навчальних планів додатковими предметами, факультативами та курсами за 

вибором[19](Додаток Г). 

Однією з провідних форм навчання у закладі  є екскурсійна.  

Навчальні екскурсії та практика є обов'язковими й необхідними складовими 

освітнього процесу. Вони передбачають створення умов для наближення змісту 

навчальних предметів до реального життя, спостереження та дослідження учнями явищ 

природи і процесів життєдіяльності суспільства, розширення світогляду школярів, 

формування в них життєво необхідних компетенцій, посилення практичної та професійно-

орієнтаційної спрямованості освітнього процесу. 

Зміст та форми організації навчальних екскурсій і практики, а також час їх 

проведення, визначаються адміністрацією закладу.  

Навчальні екскурсії організовуються з метою формування в учнів уміння 

спостерігати за навколишнім світом, сприяння розвитку наукового мислення, інтересу до 

вивченого матеріалу, ознайомлення з культурно-суспільним надбанням нашого народу та 

людства, національними традиціями.  

Реалізуючи концепцію Stem-освіти та інформаційно-технологічний профіль 

навчання,педагоги закладу працюють над підвищенням якості освіти з предметів 

природничо-математичного циклу [18]. 

Провідним напрямком інноваційного розвитку природничо-математичної освіти є 

система навчання STEM. Однією з форм STEM-навчання є екскурсія, яка спрямована на 

встановлення міжпредметних зв’язків і сприяє формуванню в учнів цілісного, системного 

світогляду, актуалізації особистісного ставлення до питань, що розглядаються на 

уроці/занятті. Такі екскурсії можуть проводитися шляхом об’єднання схожої тематики 

кількох навчальних предметів,або інтегрованих курсів чи окремих спецкурсів. 

Визначені етапи підготовки до проведення Stem-екскурсії  (Додаток Ґ ). 

Так діти 5-А класу, працюючи над проектом  з теми «Підводний світ», відвідали 

Київський  океанаріум, а вже в 7-му класі дослідницька діяльність у рамках проекту з 

теми  «Філософія дерева – філософія життя» була організована на базі навчально-

дослідницької ділянки шкільної теплиці; знайомство із циклом життя хвойних рослин 

відбувалося  у формі навчальної екскурсії у природних умовах на базі Широківського 

лісового господарства.  [8]. Результати екскурсій оформили у вигляді  комп’ютерних 

презентацій. (Додаток Д, Е). 

Місто Кривий Ріг - могутній промисловий центр країни, її  залізорудне «серце» - це 

беззаперечний факт. Територія Кривбасу характеризується значними ресурсами для 

розвитку техногенного, зокрема шахтного, екстремального туризму.І, саме екскурсія учнів 

3-А класу дає можливість стати першопрохідцями та переконує, що антропогенні 

ландшафти і промислові панорами Кривбасу сповнені своєї унікальної  чарівності. 

Вчитель початкових класів Азарова І.В. брала участь у районному конкурсі розробок із 

теми «Найкращі екскурсійні маршрути нашого міста» (Додаток Є).    

Протягом останніх років кількість та якість уроків-екскурсій, навчальних екскурсій у 

нашому закладі зросла. У роботі представлено фотозвіт екскурсійної роботи в закладі 

(Додаток Ж). Розглянемо деякі з них (Таблиця 1)  
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 Таблиця 1 

Екскурсія до Криворізької школи з ментальної арифметики, 2В клас, учитель 

початкових класів Антоненко Л.С. 

 

Учні ознайомилися з унікальною програмою, яка  за 
допомогою сучасних технологій, мультимедійних, 

аудіовізуальних матеріалів розвиває інтелектуальні 

навички дітей: підвищення розумових здібностей та 

концентрації уваги; поліпшення пам’яті; розвиток і 

збагачення уяви; підняття самооцінки, впевненості в собі. 

Урок-екскурсія до шкільного звіринцю, 3В клас,  учитель початкових класів 

Антоненко Л.С. (Додаток З) 

Екскурсія проводилася  з  метою  дослідити    

різноманітність  тварин у природі та їх види;  

класифікувати тварин  на основі представників кожної з 

груп  у шкільному звіринці, занотувати свої 

спостереження   і робити висновки.  

На початку уроку-екскурсії «Різноманітність тварин» у 

шкільний звіринець учні  3-В класу розпочали роботу в 

групах на літньому шкільному арт-майданчику, де  

презентували  таблиці   «Групи тварин», називали    істотні ознаки кожної групи.  

Учні ознайомилися з етапами екскурсії, повторили правила з техніки безпеки. Школярі 

дізналися, які групи  тварини є  у шкільному звіринці,  виявили  бажання турбуватися 

про тварин, підгодували їх. 

Stem-екскурсія до шкільної теплиці, 3 клас, учитель початкових класів 

Вдовиченко Н.Л. 

Учні 3-В класу під час вивчення теми «Будова 

рослин» систематично відвідували шкільну 

теплицю, мали змогу спостерігати та 

безпосередньо брати участь у  кожному етапі 

вирощування квасолі. Діти розглянули вплив 

зовнішніх факторів на пророщування  насіння цієї 

рослини. Дізналися для чого їх потрібні світло, 

тепло і вода. Вчилися висаджувати насіння і 

доглядати за рослинами. 

 

Stem-екскурсія до міського музею «Знаниум», 4А клас, учитель початкових 

класів Лакшинська З.В. 

 

При вивченні теми «Сонячна система» учні 4-А класу 

відвідали цікавий музей ―Знаниум‖, де змогли 

взаємодіяти з експонатами та пізнати науку. Діти 

дізналися про акустику, електромагнетизм, вимірювали 

своє біополе, своїми руками створили магнітну картину. 

Отримали відповіді на питання: - «Що таке енергія?»,  

«Як зберегти тепло у будинках?»,  «Як зменшити  втрати  

тепла  в  будинку?»,  «Як потрібно економити 

електроенергію?» 
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Екскурсія до ДВНЗ «КДПУ», 4 клас, учитель інформатики Іванова Г.І. 

З метою поглибленого вивчення теми «Алгоритми та їх 

виконавці» учні 4-Б класу відвідали ―Школу робототехніки‖, 

що знаходиться у Криворізькому державному педагогічному 

університеті. Діти мали можливість розв’язати значущі для 
них задачі з повсякденного життя, складаючи при цьому 

відповідні алгоритми у комп’ютерному середовищі Скретч 

2.0. Але виконавцем їх команд був не рудий кіт, а робот Lego 

MindStorms EV3. Робота діти зібрали користуючись інструкцією з основного набору 

конструктора Lego Mindstorms EV3. Зібраний учнями  автомобіль проїжджав задану 

відстань за певний час з відповідною швидкістю. Для досягнення мети діти поєднали 

такі види діяльності, як: планування, конструювання, програмування, дослідження, 

співпраця в парі. У знайомому для них середовищі візуального програмування Скретч 

їх ознайомили з програмним забезпеченням Lego Education EV3.   

Виставка роботів «Machinarius, 6 клас,  учитель інформатики Каплун І.В. 

Учні 6-А класу свої пошуки прикладу та досвіду з 

проектної роботи розпочали з виставки роботів 

Machinarius, яка відбулася в Кривому Розі вперше, де 

була представлена колекція механічних персонажів. 

Автори створили неймовірний світ механічних істот, 

зроблених з металу, скла, шкіри та технічних запчастин. 

Кожна скульптура викликала непередбачувані емоції та 

найголовніше - бажання створити власний неповторний 

шедевр. Для реалізації своїх ідей учням знадобилися знання фізичних та технічних 

процесів, у яких їм допомогли розібратися вчителі. З радістю підтримали і були 

співавторами батьки цього класу. Діти створили  шість унікальних робіт, які ми 

представили усім бажаючим. 

Екскурсія до єврейського музею Михайла Мармера, 8 кл, уч. географії Диженко Т.В. 

При вивченні теми «Етнічний склад населення» у 8 класі 

учні відвідали єврейський музей Михайла Мармера – 

територію об’єднання людей. У ході екскурсії по музею 

Михайла Мармера учні прослухали інтерактивні лекції з 

єврейської історії міста, взяли участь у дискусіях щодо 

ролі єврейського населення у розвитку Криворіжжя та 

познайомилися з юдейськими традиціями, релігійними обрядами й специфікою 

діяльності євреїв у регіоні. Учні виконували різноманітні цікаві завдання і проявляли 

себе у ролі експертів з питань подолання расової, національної й релігійної 

дискримінації. Кожне їх заняття завершувалося фідбеком, на якому підлітки ділилися 

враженнями про здобуті знання, обмінювалися думками про методи подолання 

антисемітизму і ксенофобії. Потрібно відзначити, що учні отримали багато емоцій, 

вражень, нових знань, і, головне – ідей, як змінити Україну та світ на краще. 

Квест-шоу «Metincesttravel», 9 клас, класний керівник Луценко Л.І. 

Втілюючи в життя експеримент зі Stem-освіти, одним із 

пріоритетних напрямів нашого закладу є профорієнтація 

випускників базової середньої школи для продовження 

навчання за технічним спрямуванням. Враховуючи підвищення 

попиту в Україні та в Кривому Розі на "робітничі професії", 

дев’ятикласники взяли участь у Квест-шоу «Metincesttravel», що 
влаштувало керівництво компанії Метінвест Кривий Ріг із 

залученням закладів загальної спеціальної освіти. Учні змогли 

на власному досвіді спробувати елементи будь-якої 

спеціальності й отримати незабутні враження. Всі майстер-

класи носили прикладний характер, що дозволило учням 

відчути себе працівниками заводу, шахти тощо. 
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2.3. Досвід роботи педагогічного колективу з упровадження екскурсійної діяльності 

через участь учнівських колективів у шкільному конкурсі «Конгрес юних 

науковців» 

 

Кожен з нас обирає з усього різноманіття щось індивідуальне для своєї роботи. 

Одним з пріоритетних напрямів діяльності нашої школи ми обрали науково-дослідницьку 

та екскурсійну форми навчання[6]. 

Протягом семи років у нашому закладі проводиться конкурс науково-дослідних 

робіт «Конгрес юних науковців». І саме  особливостями  підготовки до реалізації цієї 

форми роботи ми хочемо з вами поділитися. 

Кожен класний керівник, а також педагоги – предметними,  є кураторами проектів. 

Обирають разом з дітьми теми проектів,різноманіття яких охоплює майже всі галузі 

діяльності людини: архітектуру,будівництво, флору та фауну, харчову промисловість, 

історію, мистецтво, культуру, косметологію, релігію, економіку, моду, традиції, 

мовознавство. 

При виборі теми навчального проекту враховуються особливості пізнавальних 

потреб молодших школярів. Так для першокласників і другокласників характерним є 

потяг до фактів та ізольованих явищ («Що таке?»). Близькими видами діяльності для них є 

малювання, ліплення, співи . Інтереси учнів третього та четвертого класу  спрямовані на 

розкриття причин, закономірностей, зв'язків і взаємозалежностей між явищами («Чому?»; 

«Як?»). Отже, учнів цього віку більше цікавить пошукова діяльність, художня творчість. 

Наприклад, вивчаючи тему «Корисна їжа» з 

навчального курсу «Основи здоров'я», в учнів 

виникнуло  питання: «Морозиво приносить більше 

шкоди (псування зубів, ожиріння) чи користі 

(додаткова енергія для організму)?». Щоб вирішити 

цю проблему, учням було запропоновано виконати 

проект «Морозиво — друг чи ворог?».  

Вперше, користуючись пластиковими картками,  учні 

замислилися:що краще - паперові гроші чи 

пластикова картка?                                            І почали 

роботу над проектом                 

«Чи потрібні учням кишенькові гроші? (картка чи паперові 

гроші)» Таке формулювання теми, насамперед, зацікавлює  

учнів, оскільки вони не байдужі ні до солодощів, ні до 

грошей, що змушує замислитися над правильністю 

однозначної відповіді; навіть  спричиняє суперечку між 

дітьми і викликає бажання колективно її дослідити. 

Школярі відвідали криворізьке відділення Приватбанку. 

Ми прагнемо, щоб для дітей не  було нездійснених 

проектів. А для цього  вони повинні володіти великим 

досвідом їх виконання. Будь-яке завдання можна розцінювати як проект і ставитися до 

його виконання відповідним чином, проявляючи кмітливість і творчий підхід. 

Коли батьки беруть участь у шкільних заходах, 

співпрацюють з учителем, дитина бачить, що всі значимі 

для неї дорослі піклуються про неї. Відтак зростає 

мотивація до навчання, самоповага. 

Об’єднання зусиль учителів і батьків сприяє 

особистісному зростанню дитини і полегшує засвоєння 

матеріалу. Ось чому педагогічний колектив закладу 

намагається  зробити школу і дім одним цілим для дитини. 
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Працюючи над проектом разом, самого початку,  з 1 класу, дитина бачить, як це 

робиться правильно і поступово прагне сама виконувати все більшу й більшу частину 

роботи. Коли вона набуває впевненості,  вибирає й виконує проект самостійно. 

Робота над проектами обумовлює три етапи. 

І етап - науковий. Проводиться у формі учнівської конференції. Продукт І етапу-
створення презентації та методичного посібника з описом всіх 

особливостей роботи над проектом. 

Адже якщо у вас народилася геніальна ідея, але ви не 

вмієте її презентувати, сумніваючись,  чи знайдете 

фінансування або групу підтримки для її реалізації, чи матимете 

позитивний кінцевий результат. На жаль багато талановитих 

людей не змогли на належному рівні 

реалізуватися в житті тільки тому, що 

вони не вміли просувати свої ідеї, не 

вміли презентувати себе, показати, на 

що здатні. Їм заважала або помилкова 

скромність, або манія величі - вони 

думали, що якщо талановиті, то їх 

хтось помітить і запропонує роботу,  а їм потрібно просто сидіти і чекати. 

Отже завдання цього етапу  - розвивати навички самопрезентації. 

За рішенням  журі, за більшою кількістю набраних балів, з 27 команд до ІІ туру 

проходять  дванадцять. І окремо, за підрахунками он-лайн голосування на шкільному 

сайті, проходить ще одна команда, яка набирає найбільшу суму балів. 

ІІ етап – медіаосвітній. Форма проведення - відеофільм «Інтелект-ринг». Продукт ІІ  

етапу - відеоролик, який створюється спільно з дорослими,  в якому акумулюється та 

систематизується весь процес роботи  над проектом. 

Другий етап дозволяє кожному учню відчути себе в ролі режисера, постановника чи 

продюсера.  

У сюжетах відеороликів відображається співпраця з батьками, де учні разом з 

дорослими вирізають фігури з овочів та фруктів, виготовляють морозиво,шоколад,варять 

мило, беруть участь  у театралізованих виставах на сцені міських театрів: ім. Т.Г. 

Шевченка, ляльковому;відвідують екскурсії, майстер-класи відомих професіоналів своєї 

справи. 

Екскурсії, які відвідують учні під час роботи над цим етапом, дають можливість 

знайомитися з різними професіями, що важливо для 

профорієнтації. Уявіть собі, за ці роки наші учні побували у таких 

закладах:ЦДЮТ «Сонях», спортивних: «Фітнес для жінок», 

Льодовий палац , ДЮСШ №10, комплекс «Ескоріал»;  культури 

та відпочинку: Криворізький  міський театр ляльок, театр 

«Академія руху», Криворізький цирк, ДРЦ «Джамп-сіті»; КДПУ, 

економічний коледж, океанаріум в місті Києві. Відвідали 

Довгинцівський відділ РАГСу, Саксаганський ВП, Покровський 

суд, ПАТ «Приватбанк», медичні установи, в яких спілкувалися з 

отоларингологом, косметологом, дерматологом, ветеринаром та 

психологом; різноманітні виставки: ляльок, свічок, годинників, 

квітів, собак, котів,голубів тощо.  

У відеоролику можна передати емоції,які отримують діти під час роботи на цьому 

етапі. 

Співпраця із закладами культури та освіти, банківськими, медичними, юридичними 

установами носить профорієнтаційний характер.  

Цей етап вчить дитину ставити  запитання та контактувати з іншими людьми; учні 

набувають вміння слухати, доносити свої думки. А це найважливіші навички 

майбутнього. 
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ІІ тур проекту транслюється  по шкільному телебаченню в режимі он-лайн, що 

дозволяє батькам та всім бажаючим переглядати виступи, користуючись мережею 

Інтернет. 

Рішенням журі за більшою кількістю набраних балів з 14 команд до ІІІ туру 

проходять  дев’ять команд. І окремо, за підрахунками он-лайн голосування, проходить ще 
одна команда, яка набирає найбільшу суму балів. 

ІІІ етап – творчий. Проводиться він у формі вечірки-

зустрічі «PR-кампанія», де кожна команда презентує свої 

напрацювання у формі шоу-програми: буфанада, театр 

танцю,театр тіней,циркове ревю,пантоміма,соло на музичних 

інструментах,гімнастичні етюди, флаєр-шоу, театралізовані 

постановки. 

На цьому етапі школярі вчаться декламаторському 

мистецтву, вільно поводитися на сцені, та набувають 

навичок володіння методами і прийомами взаємодії з оточуючими, підвищують власну 

самооцінку.  

       Крім того, за час спільної роботи над проектом батьки, діти, педагоги 

об’єднуються у велику шкільну родину, де кожен виконує своє завдання, результатом 

якого є спільний продукт. Об’єднання сім'ї, батьків та школи, їх праця заради досягнення 

спільної мети сприяє формуванню колективу. 

       Цей проект настільки став популярним, що мешканці мікрорайону, батьки, 

знайомі, друзі школи з нетерпінням чекають на цю подію. Ця робота допомагає нам 

залучати до нашої школи якнайбільше учнів, громадськості до плідної співпраці. 

«Яка мотивація?» – запитаєте ви. Спонукальною мотивацією є захопленість, азарт у 

роботі над проектом. Успіх і самоствердження педагога. Але є й зовнішня мотивація. 

Коли ми працювали над першими проектами навіть не сподівалися на будь-які 

винагороди. Хоча було дуже приємно отримувати солодощі, квитки до кінотеатру, 

грошові премії. На сьогоднішній день - це вже були телевізори, 

цифрові фотоапарати, відеокамери, принтери, інтерактивна дошка, 

мультимедійне устаткування, металопластикові двері, шкільні 

меблі, які отримали учні та педагоги нашої школи. 

У роботі представлено розробки І,ІІ етапів шкільного конгресу 

з теми «Професії» (учні 4-Б к., кл.кер. Жолобняк Л.В.) (Додаток И). 

Проекти, над якими працюють учні, педагоги, батьки нашого 

закладу, відправляються на конкурси різного рівня, де вони 

займають призові місця а також друкуються в освітянських 

виданнях : 

 обласний фестиваль екранних мистецтв «Дніпропетровські 

погостини»; 

 фахові видання «Колосок», «Педагогічне Криворіжжя. Педагогічний альманах»; 

 матеріали наших проектів розміщені на інтернет ресурсах:  учительський журнал 

«Он-лайн», «Інфоурок», педагогічний журнал «Відкритий урок: розробки, 

технології, досвід», «Освіта», «Педрада». 

Участь дітей у проекті дає можливість виходити за рамки встановленої моделі 

навчання, вона отримує ті найважливіші знання та навички, які так необхідні їй зараз і 

неодмінно знадобляться в майбутньому. 

За 7 років під час участі у шкільному конкурсі діти відвідали понад  200 різних за 

тематикою екскурсій. Розглянемо деякі з них. (Додаток І). 

Завдяки участі учнів у шкільному конкурсі «Конгрес юних науковців» якість знань 

та оволодіння практичними навичками з предметів природничо-математичного напрямку 

підвищилися, зріс інтерес до науково-дослідницької та екскурсійної форми навчання 

(Додаток Ї, Й, К). 
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ВИСНОВКИ 

 

 Отже, узагальнюючи дослідження цієї роботи, ми можемо стверджувати, що 

спостерігається стабільний позитивний результат -  підвищення іміджу закладу до рівня 

сучасних вимог, позитивність відгуків батьків від співпраці зі школою, створення нових 

можливостей неформального контролю за рівнем досягнень школярів, динаміка 

підвищення якості знань учнів, реалізація співробітництва вже в щоденній практиці, 

вирішення спільними зусиллями загальних задач зі створення умов для гармонійного 

всебічного розвитку дитини та формування моделі успішного випускника. 

Життя – це значно більше, ніж отримані знання з основних шкільних предметів.  

Привчаючи учнів не просто відпочивати під час екскурсій,  а й отримувати 

інформацію з різних джерел, ми формуємо науковий світогляд, невід’ємною частиною 

якого є потреба у засвоєнні нових знань та наявність відповідних умінь і навичок, що нині 

виступають однією з важливих передумов економічної і соціальної успішності , і є 

актуальними з огляду на розвиток інформаційних технологій та зниження якості освіти. 

Для того, щоб екскурсія була ефективною, необхідно дотримуватися певних вимог. 

Дослідження показують, що чим вища зацікавленість школяра, тим активніше він 

сприймає інформацію. Використання в екскурсіях невідомої, однак цікавої для людини 

інформації, має значний ефект. Безпосереднє спілкування з екскурсантами, прямий 

контакт, кваліфікована подача матеріалу, а також атмосфера взаємної довіри і 

доброзичливості – неодмінна умова успіху проведення екскурсії. Вчитель, який її 

проводить екскурсію, має враховувати соціальні, психологічні та педагогічні аспекти. Ця 

взаємодія і визначає специфіку методики екскурсійної діяльності 

Сьогодні Криворізька загальноосвітня школа №72 – це сучасний навчально-ігровий 

арт-простір, який об’єднав зусилля громади у формуванні здорового способу життя учнів 

та їх батьків. Це центр проведення освітнього процесу, Stem – екскурсій, спортивних 

змагань, культурно-спортивних заходів для жителів мікрорайону та шкіл Саксаганського 

району, який об’єднав педагогів та батьків на реалізацію державної програми з 

покращення здоров’я нації, міської програми благоустрою території міста, реалізацію 

завдань концепції Нової української школи через роботу за  новим змістом освіти, що 

заснований на формуванні компетентностей, необхідних для успішної самореалізації в 

суспільстві. 
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6. Журавльова Р.В. Метод проектів./Р.В.Журавльова//Фізика в школах України.-2014-

№13-14(257-258)-с.,№15-16(259-260)-с.2-9. 

7. Закон України «Про освіту». 

8. Карпова Л.Б. Домашні міні-проекти з природознавства. Розділ «Всесвіт». 5 клас./Л.Б. 

Карпова//Фізика в школах України.-2014-№13-14(257-258)-с.9-12. 

9. Корнієнко О.Р. Про актуальність запровадження STEM-навчання в 

Україні.[Електроннийресурс].О.Р.Корнієнко. 

10. Максимюк С. П. Позаурочні форми навчання, Педагогіка/ Максимюк С. П. Бібліотека 

українських підручників. 

11. Методичні рекомендації щодо викладання навчальних предметів у закладах загальної 

середньої освіти в 2019-2020 н.р. 

12. Навчальна програма з предмету «Я досліджую світ» у 1-2 кл. 

13. Островерхова Н., "Аналіз уроку: концепції, методики, технології". 

14. Пашнєв Б.К. Психодіагностика обдарованості: - Х.: Вид. група «Основа»: «Тріада+», 

2007. -128 с. (Психологічна служба школи). 

15. Сливчак Н. Є. Екскурсійна діяльність в школі / Н. Є. Сливчак // Географія та туризм. 

16. imzo.gov.ua 

17. kzimc.at.ua 

18. vseosvita.ua 

19. mon.gov.ua 

20. osvita.ua 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 
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БЛАГОУСТРІЙ ТЕРИТОРІЇ ЗАКЛАДУ 
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Декоративний очерет Барбарис Червоний Бузок Кавур 

   

Самшит звичайний Ялівець кипарисовий Туя західна 

   

Кипарис Голден Керамік Тис Саммер Голд Ялівець 

  
 

Туя Глобоза Кипарис Болівар Яблуня  
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ДОДАТОК Б 

НАУКОВО-ДОСЛІДНА ФОРМА  РОБОТИ  

В ТЕПЛИЦІ ЗАКЛАДУ 
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ДОДАТОК В 

ЗВІРИНЕЦЬ НА ТЕРИТОРІЇ ЗАКЛАДУ 
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ДОДАТОК Г 

ВАРІАТИВНА ЧАСТИНА РОБОЧОГО НАВЧАЛЬНОГО ПЛАНУ НА 2019-2020 Н.Р. 

№  Назва програми, автор Тип 

програми 

клас Інформація про 

схвалення (гриф 

МОН) 

1 «Риторика» (авт. В. Науменко,  

М. Захарійчук) 

Курс за 

вибором  

1-2 

кл. 

 

3-4 

кл. 

Лист ІМЗО від 

02.07.2019 № 22.1/12-

Г-528 

2 «Читаємо. Розуміємо. Творимо» Курс за 

вибором 

1 Лист ІМЗО від 

02.07.2019                   

№ 22.1/12-Г-528 

3 «Логіка»  

(Митник О. Я.) 

Курс  за 

вибором 

2 Лист ІМЗО від 

08.04.2019  № 22.1/12-

Г-186 

4 «СТЕМ-ЛАБ» 

(авт.Бутурліна, О.Є.Артем’єва) 

Курс за 

вибором 

 

5А 

кл. 

ІМЗО 

протокол № від 

23.05.2019 р. 

5  «Орфографічний практикум з української 

мови» 

Факульта

тивний 

курс 

5В 

кл. 

Лист ІІТЗО від 

06.04.2015 №14.1/12-

Г-214 

6  «Я–моє здоров'я–моє життя» (авт. Лещук 

Н.О.) 

Факульта

тивний 

курс 

5Б 

кл. 

Лист ІМЗО від 

16.08.2016 № 21.1/12-

Г-579 

7 "Технологія моделювання простих 

конструкцій та механізмів" (авт.Дзюба С.М., 

Кіт І.В., Кіт О.Г., Мічуріна Г.В.,Хачатрян 

С.А. (5 кл) 

Курс за 

вибором 

5 кл. Лист ІМЗО від 

15.06.2018                               

№22.1/12- Г-362 

8 «Математичні смарагди» (авт. Домбровська 

Л.С.) 

Факульта

тивний 

курс 

6 

кл. 

Лист ІМЗО від 

04.07.2016 № 2.1/12-

Г-440 

9 «Культура мовлення. Стилістичні 

особливості морфології» (Т.Д. Гнаткович, 

О.В. Ківеждій) 

Факульта

тивний 

курс 

6 кл. Лист ІІТЗО від 

06.04.2015 №14.1/12-

Г-214 

10 «Екологічна абетка» (Віркун В. О., Єршова 

О. Б.) 

Курс за 

вибором 

(факульта

тивного 

курсу) 

 

6 кл. Лист МОН від 

20.12.2013 №1/11-

20183 

11 «Робототехніка» 

(авт. Василюк А.Д., Клименко П.О., 
Ніфантьєв К.С.) 

Курсу за 

вибором 

6 кл. Лист ІМЗО                           

від 10.04.2018                     
№22.1/12-Г-199 

12  «Фізика дивовижного» 

(Олексієвич Н.Л.) 
 

Курс за 

вибором 

6 кл. Лист ІМЗО від 

12.12.2016 №2.1/12-Г- 
873 
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13 "Сучасна українська літературна мова: 

морфологія" (авт. Береш О.І., Гнаткович 

Т.Д., Ківеждій О.В., Шкурда М.І.) 

Факульта

тивний 

курс 

7 кл. Лист ІІТЗО від 

06.04.2015 №14.1/12-

Г-214 

14 «Життя рослин» (Автор: Міхєєва Г.В.) Курс за 

вибором 

7 

кл. 

Лист МОНУ від 

27.01.2014 № 14.1/12-

Г-58 

15 «Розвиток хімічної науки та його зв'язок із 

сучасною хімією» (автор Стеценко І.В.)  

Факультат

ивного 

курсу 

7 кл. Лист ІМЗО від 

04.05.2017 № 2.1/12-

Г-96 

16  «По країнах та континентах»  

(Попов В.Д) 

Курс за 

вибором 

7 кл. Лист ІМЗО 

№ 14.1/12-Г-636 від 

14.11.2013 

17 «Звичаї та обряди українського народу в 

контексті художньої літератури» (авт. 

А.В.Ткач, Н.М.Клим) 

Курс за 

вибором 

8 кл. Лист Інституту 

модерніза-ції змісту 

освіти МОНУ від 

02.11.2015 №2.1/12- 

Г-70  

18 «Основи медичних знань» (Автор: Нагаєва 

Л.М.) 

Курс за 

вибором 

8 кл. Лист МОНУ 

№1/11-3222 від 

14.07.08 

19  «Креслення» Курс за 

вибором 

8 кл. Лист Міністерства 

освіти і науки України 

від 19.11. 2013 №1/11-

17679 

20  «Картографія» авт. Даценко Л. М., Совенко 

В. В.,                 Притула І. В.    

Факульта

тивний 

курс 

8 кл. Лист ІІТЗО від 

26.06.2015 №14.1/12-

Г-728 

21 «Українознавство» (авт. Головай І. А.) Курс за 

вибором 

9 кл. Лист ІМЗО від  

02.11.2015  

№ 2.1/12- 

Г-71 

22 «Графічні образи алгебраїчних рівнянь і 

нерівностей» 

Курс за 

вибором 

9 кл. Лист ІМЗО від 

04.07.2016 № 2.1/12-

Г-440 

23 "Основи криптології" (авт. Акуленко І.А., 

Красношлик Н.О., Лещенко Ю.Ю.) 

Курс за 

вибором 

9 кл. Лист ІМЗО від 

22.12.2016 № 2.1/12-

Г-901 

24 «Елементи  теорії  чисел» Курс за 

вибором 

10 

кл. 

Лист ІМЗО від 

04.07.2016 № 2.1/12-

Г-440 

25 "Креслення. Основи нарисної геометрії" 

(укладач Лук'яненко Т.І.) 

Курс за 

вибором 

10 

кл. 

Лист ІМЗО                           

від 11.08.2016  

№2.1/12-Г-669 

26 «Історія Голокосту» (авт. Щупак І.Я., 

Майорський В.В.) 

Курс за 

вибором 

10 

кл. 

Лист ІІТЗО від 

20.08.2018 № 22.1/12-

Г-800 

27 «Стилістика української мови» (автори 

Авраменко О.М., Чукіна В.Ф.) 

Факульта

тивний 

курсу 

11 

кл. 

Лист ІІТЗО від 

02.07.2013 № 14.1/12-

Г-260 
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28 «Обчислення в системі комп’ютерної 

алгебри» 

Курс за 

вибором 

11 

кл. 

Лист ІМЗО від 

04.07.2016 № 2.1/12-

Г-440 

29 «Застосування похідної для розв’язування 

задач» 

Курс за 

вибором 

11 

кл. 

Лист ІМЗО від 

04.07.2016 № 2.1/12-

Г-440 

30 «Географія України» 10-11 класи 

(авт. О. М. Топузов, О. Ф. Надтока, В. О. 

Надтока, В. С. Яценко, Т. С. Мартинюк,  

М. Г. Криловець) 

Курс за 

вибором 

11 

кл. 

Лист ІМЗО від 

13.08.2018 № 22.1/12-

Г-735 

31 Елективний курс з іноземних мов для учнів 
старшої школи загальноосвітніх навчальних 

закладів (автор: Редько В.Г., Полонська Т.К., 

Пасічник О.С., Долинський Є.В., Басай Н.П., 

Басай О.В., Алексєєнко І.В. Англійська мова 

для ділового спілкування 

Курс за 
вибором 

11 
кл. 

Протокол комісії з 
іноземних мов 

Науково-методичної 

ради 

з питань освіти МОН 

України № 1 від 

11.03.2015 р.) 

32 «Становлення української державності» (авт. 

С.М.Луньов, І.Є.Василенко) 

Курс за 

вибором 

11 

кл. 

Протокол №1 від 01 

червня 2016 року) 

Лист ІМЗО від 

06.07.2016 р. № 

2.1/12-Г-481 
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ДОДАТОК Ґ 

 

ЕТАПИ ПІДГОТОВКИ ДО ПРОВЕДЕННЯ STEM-ЕКСКУРСІЇ 
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Визначити навчальну, корекційну і виховну мету екскурсії відповідно 

до програми предмета, рівню засвоєння матеріалу учнями та вікових і 

психофізіологічних можливостей учнів колективом вчителів з 

предметів, що інтегрується на екскурсії 

Обрати місце проведення екскурсії (обговорити місцеві умови об’єкту та 

відвідати його заздалегідь) 

Скласти зміст завдань, логічно-понятійну схему, предметний зміст  

Stem-екскурсії, конкретизувати зміст відповідно до тих об’єктів,  

які є на місці екскурсії  

Розробити методику проведення уроку-екскурсії, підгодовувати 

школярів та підібрати необхідний матеріал  

Визначити помічників (екскурсовод, вчитель, батьки тощо) 

Розробити маршрут, домовитися про зміни в розкладі тощо 

Підготувати учнів до проведення екскурсій: повідомити мету, завдання, 

визначити місце проведення, повторити правила дорожнього руху, 

техніки безпеки і поведінки у громадських місцях тощо 

Підготувати обладнання 

Рефлексія. Опрацювати матеріали екскурсії,  проаналізувати підсумки 

навчальної екскурсії. Результати екскурсії оформити у вигляді 

комп’ютерної презентації, блогу тощо. 
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ДОДАТОК Д 

ПРЕЗЕНТАЦІЯ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКОГО ПРОЕКТУ  

З ТЕМИ «ПІДВОДНИЙ СВІТ» 
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ДОДАТОК Е 

 

ПРЕЗЕНТАЦІЯ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКОГО ПРОЕКТУ  

З ТЕМИ «ФІЛОСОФІЯ ДЕРЕВА –ФІЛОСОФІЯ ЖИТТЯ» 
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ДОДАТОК Є 

 

КОНКУРСНА РОБОТА З ТЕМИ 

«НАЙКРАЩІ ЕКСКУРСІЙНІ МАРШРУТИ НАШОГО МІСТА»  

 

Візитна картка маршруту 

У Кривому Розі народилась я, 

Тут живе моя сім’я 

Місто рідне добре знаю 

І його я вихваляю. 

В. Дутчак «Мій Кривий Ріг» 

Чимало легенд зберігає криворізька земля. Тихий шелест степової ковили повідає 

нам про загадкові стійбища епохи палеоліту, обрані далекими пращурами для постійного 

проживання. Численні мовчазні кургани, дослідження яких почалося в 60-ті роки ХІХ 

століття, здивували місцевих археологів рідкісними знахідками, а особливо таємничою 

композицією знаків – послань з минулого, що залишаються нерозгаданими й досі, 

бентежать нашу уяву, не дають спокою нашій пам’яті. Дивовижне сплетіння двох річок по 

обидва береги обрамлено розкішними кронами дерев. Схилені у вічній зажурі красуні-

верби, торкаючись зеленими вітами стрімкого потоку, проводжають його в далечінь. 

Надзвичайна привабливість місцевих краєвидів, історично сформовані Микитинський та 

Кизикерменський шляхи, що проходили повз ці землі, сприяли швидкому заселенню 

місцевості. Зважаючи на велике значення Кривого Рогу як господарського центру регіону, 

слободі в 1860 році надано статус містечка. Промислове життя дав місту О.Поль. З його 

ініціативи в Парижі було створено «Акціонерне товариство криворізьких залізних руд» 

(1880 р.), яке почало видобуток залізної руди на Саксаганському руднику. Бурхливий 

розвиток залізорудної промисловості Кривбасу відбувався в 90-ті роки ХІХ століття. В ті 

ж роки на Криворіжжі виникла металургійна промисловість. 

Кривий Ріг- могутній промисловий центр країни, її  залізорудне «серце» - 

беззаперечний факт. Територія Кривбасу характеризується значними ресурсами для 

розвитку техногенного, зокрема шахтного, екстремального туризму. 

І саме наша екскурсія дасть можливість стати першопрохідцями і переконає, що 

антропогенні ландшафти та промислові панорами Кривбасу сповнені своєї унікальної  

чарівності. 

Приверне вашу увагу та пожвавить пізнавальну активність, зацікавить. також і 

незвичність форми нашої екскурсії: 

 кожний з вас є її активним учасником; 

 екскурсант стає шукачем скарбів; 

 у ході екскурсії вам будуть поставлені запитання; 

 у вас буде можливість виступити  в ролі юних науковців та екскурсантів; 

 а також, ви зможете відчути себе в ролі судді і дати оцінку екскурсоводу та 

самій екскурсії в цілому. 

Опис маршруту екскурсії 

Вид екскурсії- транспортна, пішохідна; 

Протяжність маршруту- 

Тривалість екскурсії- 4 години 

Рекомендовані терміни проведення- тепла пора року; 

Вікові категорії дітей-екскурсантів- 4- 9 класи. 

Мета екскурсії 
Навчальна: ознайомитися з ВАТ «Південний ГЗК», його виробничим процесом, 

принципами розміщення, організацією та структурою виробництва; зі змістом праці людей різних 

професій; із заходами по збереженню навколишнього  середовища; 

 Розвиваюча: розвивати знання про спеціалізацію, кооперування та комбінування; націлювати 

учнів на вибір різних професій;  формувати уміння аналізувати та робити висновки при складанні 

економіко-географічної характеристики місцевого підприємства на основі отриманих матеріалів 
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під час екскурсії; продовжувати удосконалювати практичні уміння, складати технологічну 

характеристику процесу контролю, продовжувати формування  навичок учнів самостійно 

працювати з вибору режиму контролю, підготовки обладнання і матеріалів 

Виховна:  формувати інтерес до підвищення продуктивності  праці і культури 

виробництва, дотримання правил ТБ і БЖД,  виховувати почуття самовдосконалення 
поваги до професійної гідності гірників. 

Обладнання: малюнки з фрагментами ландшафту Кривого Рогу, кар’єру ВАТ 

«ПдГЗК»; загадки, малюнки про промисловість, професії Кривого Рогу, вірші, написані 

криворізькими поетами; фотографії з видами міста.  

Вступна частина екскурсії 

Добрий день, юні науковці! Екскурсія буде комплексною, ми намагатимемося 

відобразити наше місто і в географічному контексті, і в промисловому. Звичайно, для 

мешканців Кривого Рогу вона трохи задовга, куди цікавішою така подорож буде для 

гостей з інших регіонів. Це специфіка нашого міста – воно довге, а показати хочеться 

якнайбільше. Можливо, надалі маршрути будуть структуровані: окреме відвідування 

північної, центральної та південної частин міста. 

Опис екскурсії  «Кривий Ріг – промислова перлина України » 

Стартувала автобусна екскурсія від пам’ятника славнозвісному Козаку Рогу по 

центральним вулицям міста в напрямку Інгулецького району, а саме кар’єру Південного 

ГЗК. У якості екскурсовода виступив відомий знавець історії становлення промислового 

Кривого Рогу – Козлов Гліб Юрійович та прес секретар  ВАТ ПдГЗК. 

Перша зупинка: кар’єр Південного ГЗК 

Першим місцем, що справило 

неабияке враження на відвідувачів, став 

кар’єр Південного ГЗК - гігант 

гірничорудної промисловості  Європи. 

Екскурсію проводив головний гірник 

підприємства Пуга Андрій Андрійович, 

отож, екскурсанти мали змогу отримати 

інформацію «з перших рук». Розповіді 

Пуги А. А. – це не лише фактична 

інформація про кар’єр (технологія 

видобування залізної руди, масштаби і 

перспективи виробництва, транспортна техніка, технологія буро- вибухових робіт, 

система водовідливу), а й цікаві історії з робочих буднів гірників, щоб відвідувачі могли 

зануритися в реальну атмосферу їх життя.  

 Цікаво знати 

Однією з цікавинок Кривого Рогу є залізорудні кар'єри гірничо-збагачувальних 

комбінатів, одні з найбільших в світі. У кар’єрах Кривого Рогу щорічно видобувають 

понад 80 000 000 тонн залізної руди. Тут розташований найглибший відкритий кар’єр на 

території колишнього СРСР. Подивитися на це рукотворне диво приїжджають туристи з 

усіх куточків світу. 

Довжина кар’єру Південного ГЗК становить понад 3 км, ширина - 2,5 км, а 

глибина досягає 400 м. На це варто поглянути! У кар’єрах метушаться 100 тонні 

вантажівки, котрі здаються на фоні цієї величі просто мурахами, а поїзд на залізниці, 

котра прокладена тут же, виглядає не більше черв’ячка. 

Кар'єр - це архітектурне творіння, яке постійно розвивається та має складну 

систему взаємодії виїмково-навантажувального (екскаватори) і транспортного (самоскиди, 

конвеєри) обладнання. Він ніколи не стоїть на місці. Якщо кар’єр не розвивається – він 

занепадає. Принцип видобутку залізної руди відкритим способом можна описати 

наступним чином: проводиться вибух гірської маси (розпушування), навантаження 

гірської породи в автосамоскиди (екскавація) та транспортування до місця призначення.  

У межах кар'єру доставка руди до дробильно-перевантажувальних пунктів (ДПП) 

здійснюється автосамоскидами, а потім, за допомогою дробильної установки, доставлена 
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руда подрібнюється і транспортується 

підземним конвеєрним трактом нагору. 

Породу з нижніх горизонтів, в якій немає 

заліза,  доставляють автосамоскидами на 

спеціальні перевантажувальні пункти, де 
її перевантажують у залізничні вагони і 

транспортують у відвали. 

Сьогодні в Криворізькому 

басейні функціонує близько 90 

підприємств різних галузей чорної 

металургії. З 10 найбільших виробництв 

країни, які видобувають переробляють 

залізорудну сировину, 7 розташовані в 

Криворізькому регіоні. Він забезпечує 

більше 93% потреб металургійних підприємств України. Промислові запаси залізних руд 

Криворізького басейну становлять 16 000 000 000 тонн.. Вміст заліза в багатих рудах в 

середньому складає 57,6%. Однак розробка тільки багатих залізних руд не забезпечує 

повною мірою потреб металургії, тому ведеться розробка бідних руд - залізистих 

кварцитів. Ці руди легко збагачуються. Процес збагачення здійснюється на п'ятьох 

гірничо-збагачувальних комбінатах: Південному, Ново-Криворізькому, Центральному, 

Північному та Інгулецькому. Найбільш велике підприємство серед них це ПАТ 

«Південний ГЗК». 

Кар’єр Південного ГЗК. Вул. 

Переяславська, Кривий Ріг. 

Координати: 47.834203, 33.323346 

Кар’єр Північного ГЗК. Вул. 

Якуба Коласа Тернівський р-н, Кривий 

Ріг. Координати: 48.105243, 33.542612. 

Зупинка:  музей ПАТ 

«АрселорМіттал Кривий Ріг» 

Не менш вразив екскурсантів і 

музей ПАТ «АрселорМіттал Кривий 

Ріг», де представлена історія 

підприємства від початку заснування до 

наших днів.  

«АрселорМіттал Кривий Ріг» – найпотужніше підприємство гірничо-

металургійного комплексу України, унікальне за своїми 

масштабами та можливостями. Має повний 

металургійний цикл, до складу якого входять 

коксохімічне, гірничо-збагачувальне виробництво, 

шахтоуправління з підземного видобутку руди, а також 

металургійне виробництво. Підприємство почало 

будуватися ще в 1931 році, запрацювало в 1934 році. 

Виготовлений на підприємстві металопрокат 

використовують в усіх кліматичних зонах планети. Це 

сприяє створенню іміджу надійного партнера, який 

враховує і задовольняє потреби кожного споживача. 

Продукція «АМКР» користується попитом у багатьох 

країнах світу та використовується при будівництві 

найамбітніших світових проектів – хмарочосу «Бурдж 

Халіфа» у Дубаї, що має висоту 828 м, собору Святої 

Трійці у Тбілісі, що входить у трійку найвищих 

православних споруд світу, стадіону «Олімпійський» у 

Києві тощо. 
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У музеї можна ознайомитися з історією та сьогоденням підприємства, що є 

безумовним символом нашого міста. Екскурсанти з особливою зацікавленістю розглядали 

знаряддя праці та побуту перших робітників комбінату, зразки руди та готової продукції, а 

також величезний макет підприємства, що демонструє його потужні можливості як 

підприємства повного металургійного циклу з аглодоменного, сталеплавильного і 
прокатного департаментів. 

Огляд Георгіївської дзвіниці 

Екскурсійний маршрут передбачав огляд Георгіївської дзвіниці  - духовної святині 

та архітектурного шедевру нашого міста. Відвідувачі дізналися про постать 

великомученика Георгія Побідоносця, мали змогу насолодитися прекрасним художнім 

розписом на стінах і навіть отримати екстремальні відчуття – піднятися на найвищу 

ділянку та побачити місто з висоти пташиного польоту. 

Протягом екскурсії діти відкрили для себе і зовсім «незвідані місця» - 

Саксаганський дериваційний тунель та учбово-курсовий центр ПАТ 

«Кривбасзалізорудком». Виявилося, що  мало хто в місті обізнаний щодо наявності такої 

унікальної гідротехнічної споруди (підземний Саксаганський дериваційний тунель), який 

являє собою підземну річку на глибині 24-65 м, що проходить під житловою зоною міста. 

На поверхні тунель має вхідний і вихідний портали, які складаються з башт, всередині 

яких встановлена шлюзова конструкція регуляції пропуску і випуску води. Аналогів 

цьому об’єкту немає в Україні. 

Зупинка : навчально-курсовий центр ПАТ «Кривбасзалізрудком» 
Завершальним і найбільш очікуваним місцем відвідування став учбово-курсовий 

центр ПАТ «Кривбасзалізорудком» - унікальний навчальний полігон, що являє собою 

модель шахтної виробки на глибині 3 м з діючими машинами і механізмами. Ось тут вже 

для багатьох екскурсантів професія шахтаря з площини теоретичних знань перейшла в 

практичну, бажаючим навіть було дозволено власноруч керувати лебідкою, що викликало 

особливий захват серед хлопців і дівчат. В шахті представлені реальні об’єкти – 

вагонетки, бурові напівавтомати, 

перфоратори, КАПС (камера аварійного 

повітропостачання), макет ходового 

підняткового механізму ін. 

Це цікаво: 

Публічне акціонерне товариство 

«Кривбасзалізрудком» є найбільшим 

підприємством України з видобутку 

залізної руди підземним способом. До 

структури комбінату входять видобувні 

шахти «Гвардійська», «Жовтнева» і 

«Родіна» (найглибша залізорудна шахта 

Європи). На сьогодні видобуток руди 

проводиться на глибинах 1190-1350 м. Запаси багатих залізних руд розвідано до глибини 

1500 м і складають 235 мільйонів тонн із середнім вмістом заліза 58,71%. При 

Криворізькому залізорудному комбінаті для навчання робітників 1 квітня 2001 року було 

створено навчально-курсовий центр (НКЦ). У шахті представлені реальні об’єкти – 

вагонетки, бурові напівавтомати, перфоратори, КАПС (камера аварійного 

повітропостачання). При закладі знаходиться унікальний навчальний полігон (модель 

шахтної виробки) з діючими машинами і механізмами, на яких проводиться навчання. 

Кожен відвідувач може спробувати себе у ролі шахтаря, бажаючим було дозволено 

власноруч керувати лебідкою. 

Закінчення екскурсії. 

Зараз ми повернемося до автобуса, який відвезе нас до рідної школи № 72. 
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Сьогодні ми подивилися на наше місто, як кажуть, -з-за лаштунків, та підтвердили, 

що Кривий Ріг - це великий промисловий центр та не лише.. Кривий Ріг увійшов в історію 

нашої держави, як « місто руди та металу», «залізне серце країни». Розвідні запаси 

залізних руд та кварців складають понад 32 млрд. т. 

У Кривому Розі 65 великих промислових підприємств. Хоч ми воліли б мандрувати 
Лондоном, Парижем, Варшавою, але ми завжди будемо повертатися сюди, де історія 

наша, де ми виростали і жили. 

Де б ви не будете мандрувати - завжди пам’ятайте про нашу перлину- рідне місто 

Кривий Ріг. І як вдало сказано у приспіві нашого гімну: 

Кривий Ріг - моє місто, 

Це тобі моя пісня, 

Хай летить вона в небо високе твоє. 

Ти - перлина держави, 

Її гордість і слава, 

Я вклоняюся долі, що ти в мене є! 
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Азарова Ірина 

Володимирівна 

вчитель 

початкових 

класів КЗШ № 

72 

пішохідна, 

транспортна 
Навчальна: 
ознайомитися з ВАТ 

"Південний ГЗК, його 

виробничим 

процесом, 

принципами 

розміщення, 

організацією та 

структурою 

виробництва; 

Розвиваюча: 
розвивати знання про 

спеціалізацію, 

кооперування та 

комбінування; 

націлювати учнів на 

вибір різних 

професій; Виховна:  

формувати інтерес до 

підвищення 

продуктивності  праці 

і культури 

виробництва, 

дотримання правил 

БП і ПБ,  виховувати 

почуття поваги до 

професійної гідності 

гірників, виховувати 

самовдосконалення. 

 

 

2 

години 

4-9 класи 1. Бухтияров В. 

Устремленность. К 60-

летию Дзержинского 

района Кривого Рога. 

Библиотека альманаха 

«Саксагань» Кривой Рог. 

1996. – 226 с.  

2. Воронова Т. П. Край 

неповторний – 

Криворіжжя… .∕  Т. 

П.Воронова. – Кривий 

Ріг: Видавничий дім, 

2008. – 194 с. 

7.Тіміргалєєва Л. М. цієї 

пам’яті у нас не 

відняти…(Дзержинський 

район – флагман 

Кривбасу): Рос. і укр. 

мовами. Житомир. : ПП 

«Рута». – 2013. с. 500. 
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ЕКСКУРСІЯ ДО КАР’ЄРУ ВАТ ПДГЗК ТА МУЗЕЮ ПАТ «АРСЕЛОР 

МІТТАЛ КРИВИЙ РІГ» 
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ДОДАТОК Ж 

ФОТОЗВІТ ЕКСКУРСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КЗШ №72 

 

   

Майстерня Криворізької гончарної студії 

  
 

Майстер-клас з миловаріння 

 
 

 

Позашкільний заклад «Зміна». Музей оригамі 

   

Криворізька пожежна частина  
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Шкільне  подвір’я  

   

Міський ТРК «Рудана» 

 
 

 

   

Урок – екскурсія з предмету «Я досліджую світ» у 1 класі 

  
 

ПАТ «Арселор Міттал Кривий Ріг» 
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Міський музей «Знаниум» 

 

   

Районний фестиваль дерева 

   

Криворізька човнова станція 

   

Національний заповідник «Хортиця» 
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                                                                                                            ДОДАТОК З 

КОНСПЕКТ УРОКУ- ЕКСКУРСІЇ З ТЕМИ «РІЗНОМАНІНСТЬ ТВАРИН» 

Тема . «Різноманітність тварин»  

Мета: формувати в учнів уявлення про різноманітність тварин у природі, їх тварин,   

вчити класифікувати  тварини за групами на основі істотних ознак;розглянути і вивчити 

представників кожної групи тварин у шкільному звіринці,  їх раціоном  харчування; 

розвивати  вміння спостерігати,  порівнювати,   аналізувати, робити висновки;    

виховувати любов до природи, бажання турбуватися про тварин. 

Обладнання:  таблиці, фломастери, м’які іграшки, чарівна скринька,  їжа для тварин. 

Місце проведення: арт-майданчик, шкільний звіринець. 

Тип уроку: урок-екскурсія. 

Хід уроку-екскурсії 

І. Організація класу до заняття 

1. Підготовка до екскурсії. 

- Діти , сьогодні  у нас незвичайний урок .  Його ми  проведемо  на свіжому повітрі. 
2. Проведення інструктажу щодо правил техніки безпеки під час проведення  

уроку-екскурсії . 

ІІ. Основна  частина 

 1 . Мотивація навчальної діяльності.   Підведення до теми. 

Цей урок будемо проводити  на чудовому літньому арт-майданчику, відвідаємо  шкільний 

звіринець.  Для того, щоб дізнатися про що сьогодні піде мова на уроці, вам потрібно 

розгадати загадки. 

2.Загадки 

Має хвіст, та не літає, має рот — не 

розмовляє. 

Можеш вудкою спіймати і загадку 

відгадати. (Риба) 

Жовті, або червоненькі 

Спинки в цяточки чорненькі. 

До мене на віконечко 

Сів жук що зветься ...(Сонечко) 

Всіх я вчасно розбужу 

Хоч і будильник не заводжу. (Півник) 

Мотузка по землі повзе, 

Ось язичок, відкритий рот, 

Всіх вкусити, готова я, 

Все тому що я …  (Змія) 

Грізний погляд, буйна грива,  

дужий, спритний, гордівливий. 

 Заричить — усяк змовкає,  

бо він цар, це кожен знає. (Лев) 

 

 
(Діти  з м’якими іграшками виходять на середину арт-майданчика) 

 

http://ua-referat.com/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
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2. Мозаїка 

Як назвати відгадки одним словом?  Переставте букви місцями, утворіть слово. (Тварини).  

До якої природи належать тварини? 

  
 

 

3. Робота в групах.  Довідкове бюро ( Об’ єднання учнів за допомогою кольорових  

фігур). 

Завдання для груп:   

- Записати   назву кожної групи тварин  і визначити  її  характерні ознаки. 

1 група. 

 

 

2  група. 

 

в т а и р и н 
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3  група.   

 

 

 

4  група 

 

 

5 група 

 

4. Презентація робіт 
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5. Руханка « Риби, птахи, звірі» . Діти  стають у коло. Коли чують слова:  

- Риби! -( складають дві  руки разом,  пливуть по колу); 

- Птахи! -( розставляють руки-крила, летять поколу); 

- Звірі! -( стрибають по колу). 

 

ІІІ. Проведення екскурсії 

1. Повторення правил поведінки у шкільному звіринці 

2.Ознайомлення з  відомостями про тварин, які знаходяться у шкільному 

звіринці. 

Світ тварин надзвичайно різноманітний. Науку про тварин називають зоологія.  

Учені-зоологи ділять царство тварин на велику кількість груп.  На арт –майданчику ми 

повторили матеріал про групи тварин, які вивчали 

в попередніх класах. Зараз маємо унікальну 

можливість не з допомогою таблиць  та м’яких 

іграшок ознайомитися з представниками  

різноманітного тваринного світу, а  поспостерігати 

за тваринами  у шкільному звіринці і, звичайно ж, 

підгодувати  їх.  

Екскурсія буде проводитися у вигляді 

зупинок. На кожній зупинці будемо відповідати на  

запитання  з  чарівної скриньки.  

1 Зупинка. Риби, ракоподібні. 

Риби мають тіло, вкрите лускою, та рухаються за допомогою плавців. В акваріумі 

шкільного звіринця  живутьгупі,  золоті рибки, мечоносці, соми крапчасті, молінезія 

чорна. 

Ракоподібні – мають зчленований, схожий на шкаралупу скелет, який слугує їм 

каркасом і захистом від ушкоджень та ворогів. В акваріумі є представники  ракоподібних. 

Уважно роздивіться їх  
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Запитання  з  чарівної скриньки. - Що служить домівкою для декоративних риб, 

ракоподібних? Чим вони харчуються? ( Відповіді дітей) 

2 Зупинка.  Птахи.  

Птахи – тварини, тіло яких вкрите пір’ям. У нашому звіринці є такі представники: 

папуга-німфа, папуга хвилястий, папуга-нерозлучник, канарейки, амадіни. 
Запитання  з  чарівної скриньки. - Як доглядати за декоративними птахами?  

3 Зупинка. Земноводні або амфібії. 
Земноводні – частину життя проводять на землі, а частину – у воді. У нашому 

шкільному звіринці є жаба шпорцева, тритон іспанський. 

Запитання  з  чарівної скриньки. 

- Як ви думаєте  чому цю групу так називають? Чим годують  тварин? 

4 Зупинка. Плазуни Плазуни  – тварини, тіло яких вкрите сухими лусочками, а в 

деяких ще й панциром. У нас єдиний представник – черепаха червоновуха. 

Запитання  з  чарівної скриньки. - Що входить у раціон харчування черепахи? 

5 Зупинка. Звірі 

Звірі або ссавці – тварини, які вигодовують малят молоком, тіло більшості з них 

вкрите шерстю. Представники  цієї  групи: кріль свійський, морська свинка, білка дегу, 

миша піщана, криса лабораторна.  

Запитання  з  чарівної скриньки. За способом  живлення  до якої  групи належать 

представники шкільного зоопарку?  (Рослиноїдні, м’ясоїдні, всеїдні тварини).  

6  Зупинка.Молюски 

Молюски – мають м’яке тіло, захищене черепашкою.  

Равлик ахатина в нашому   звіринці дуже добре прижився разом з  численним сімейством. 

Подарувала його учениця нашого класу Калюжна  Василиса. 
Запитання  з  чарівної скриньки.  - Як доглядати за равликами? 

- Повідомлення Калюжної Василиси 
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3. Практична робота.   

а) Гра « Ми-дослідники» Об’єднання дітей за назвами груп тварин 

Робота в групах з картками   «Царство тварин»  

(Зиписати  тварин, що живуть у звіринці  за групами) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

б) Підсумки гри. Обмін інформацією 

в) Хвилинка спілкування з тваринами.  Кожен з вас, готуючись до екскурсії, приніс  

для тварин подарунки. 

Повторення  правил поведінки з тваринами, правил харчування. 

 

Риби,            ракоподібні 

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

__ 

              Птахи 

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_ 

              Земноводні 

                  Плазуни 

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

______ 

              Ссавці 

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

__- 

Молюски 

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

___ 

Ракоподібні  

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

___- 
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Підгодівля тварин. 

ІV. Підсумок  екскурсії . 

1. Гра «Так-Ні». 
- Я називатиму твердження, якщо воно правильне ви повинні підняти руку, а якщо ні 

– стояти. 

1) Тварини – живі організми (+) 

2) Плазуни частину життя проводять на землі, а частину – на воді (-) 

3) Птахи – тіло тварин вкрите лускою. (-) 

4) Ссавці – тварини, які вигодовують малят молоком (+) 

5) Риби рухаються за допомогою плавців (+) 

6) Тіло ссавців вкрите шерстю (+) 

7) Молюски мають м’яке тіло, яке захищене черепашкою (+) 

2. Рефлексія 

- Що нового дізналися  на екскурсії ? 

- Які групи тварин ви знали до сьогоднішнього уроку? Про які ви дізналися на уроці?    

Представники яких груп живуть у нашому шкільному звіринці?  Представників якої групи   

немає ? (Комахи)  Що потрібно робити, щоб тваринам було безпечно і затишно   жити ? 

Оцінювання роботи учнів на уроці, мотивація оцінок з урахуванням участі у 

роботі групи.Загальна оцінка діяльності всього класу. 

V. Домашнє завдання.  Намалювати малюнок  тварини, яка найбільше 

сподобалася у звіринці. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ua-referat.com/%D0%9E%D1%86%D1%96%D0%BD%D0%BA%D0%B0
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ДОДАТОК И 

 
МАТЕРІАЛИ НАУКОВО – ДОСЛІДНИЦЬКОГО ПРОЕКТУ  

«МОЄ МАЙБУТНЄ» 
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ДОДАТОК І 

ЗАЛУЧЕННЯ УЧНІВ ДО ЕКСКУРСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІД ЧАС УЧАСТІ В 

ШКІЛЬНОМУ КОНКУРСІ «КОНГРЕС ЮНИХ НАУКОВЦІВ» 

 

Stem-

екскурсія до 

Криворізького 

авіаційного 

коледжу 

 

4-А клас, 

класний 

керівник 

Коваль М.М. 

Один з найкращих проектів «Гордіїв вузол», який учні 4-А класу виконували під 

керівництвом вчителя Коваль Марини Миколаївни,  спонукав їх відвідати Криворізький 

авіаційний коледж та поглянути на вузол зв΄язку в літаку. А екскурсія до центру туризму 

нашого міста ще раз довела їм  значущість теми обраного проекту. 

 

Екскурсія до 

майстерні 

Криворізької 

гончарної 

студії 
 

4-Б клас, 

класний 

керівник 
Воробйова 

Т.А. 

У  сучасному  світі  на полицях  магазинів  представлено  безліч  найрізноманітнішого 

глиняного  посуду, виробів з глини. Але все ж виріб,  зроблений  своїми руками, 

приємніше  отримати в подарунок. Він  містить у собі тепло людських рук, любов і 

доброту до близьких. Коли робиш глиняний виріб, думаєш про людину, кому він 

призначений, згадуєш приємні хвилини, уявляєш, як близька тобі людина  буде рада  

цьому подарунку. Такий виріб принесе  тільки  радісні і приємні моменти. Екскурсія 

«Таємниці глини-чарівниці»,  на якій учні  4-Б класу вивчили  історію  виникнення  

гончарства в  Україні та значення глини у житті людини, провели  майстер-клас по  

виготовленню  глиняних виробів .  

 

Екскурсія до 

міського 

музею 

залізничників 
 

 

8-А клас, 

класний 

керівник 

Грубник А.О. 

Проект 8-А класу «Поети сталевої магістралі», присвячений залізній дорозі, також не 

обійшовся без відвідування музею залізничників, дуже популярного у Кривому Розі. 
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Екскурсія до 

магазину  

«Пані ткані»,  

еко-атальє  

«Валерія» 

 

6-В клас, 

класний 

керівник 

Богославська 

О.П. 

Під час екскурсії учні 6-в класу перше познайомилися з видами тканин та їх якостями, 

призначенням та використанням. Продавчинею була проведена професіональна, якісна, 

захоплююча екскурсія.  Перед очима дітей відкрився яскравий калейдоскоп тканин та 

аксесуарів. Вони навіть губилися серед цього лабіринту краси. Продавчиня провела 

майстер-клас з підбору тканин та розповіла, як правильно компонувати її з аксесуарами. 

Вивчаючи природу походження тканин, були проведені хімічні досліди за допомогою 

вчителя. Учні змогли на власні очі переконатись, що в їхніх руках побували і натуральні 

зразки тканин, і штучні. Хоча діти і були шестикласниками, які хімію ще не вивчали, але 

майстерність педагога змогла донести до них усі знання та інформацію з цього питання. 

Тканини у сувоях – це просто матеріал. А ось, коли вони перетворюється на одяг, радують 

людей, створюючи комфорт та хороший настрій.  

Екскурсія до 

ОКЗ 

"Криворізька 

станція 

переливання 

крові" 
 

9-А клас, 

класний 

керівник 

Луценко Л.І. 

Працюючи над проектом  «Кров моя – рубін коштовний», учні 9-А класу здійснили 

екскурсію до Криворізької станції переливання крові, де зустрілися з головним лікарем 

комунального підприємства Склярем Ігорем Федоровичем. Учні вчилися  надавати першу 

медичну допомогу, відвідали лабораторію, де знаходяться контейнери з плазмою та 

еритроцитами, «живою кров’ю». Матеріали проекту можна використовувати на уроках 

біології.    

 

 

Майстер-клас 

«Газ - корисна 

копалина» 

 

1-А клас, класний 

керівник  

Коваль М.М. 

Учні 1-А класу, ставши учасниками наукового шоу, проводили експерименти, в результаті 

яких  дослідили властивості газу як корисної копалини. Також дізналися, як за допомогою 

звичайного мильного розчину можна попередити витік газу. Змогли побачити його у 

вигляді пару та потримати у руці. Ці експерименти викликали неабиякий інтерес в учнів 

для подальшого вивчення теми з природознавства "Газ - корисна копалина". 
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Екскурсія до 

Криворізької 

клініки 

ветеринарної 

медицини 

 

1Б клас, класний 

керівник  

Воробйова Т.А. 

У  роботі над проектом  «Невидимий  світ»,  учні 1-В дослідили, що бактерії можуть жити 

в різних середовищах: у повітрі, ґрунті, воді, на рослинах, харчових продуктах, в 

організмах людини чи тварини. Вони є невід’ємною частиною  життя на Землі. Діти 

дослідили вплив  бактерій  на молочні продукти та дійшли  висновку, що молочнокислі 

бактерії можуть самостійно розвиватись у молоці, викликаючи його скисання, утворюючи   

молочнокислі продукти. 

 

 

 

Екскурсії до 

ВНЗ України 

 

10 клас, класний керівник 

Капильцова В.І. 

В рамках профорієнтаційної роботи в 10 класі класним керівником Капильцовою В.І. було 

розроблено екскурсійний маршрут з метою ознайомлення учнів з вищими навчальними 

закладами України. Враховуючи інформаційно-технологічний профіль нашого закладу, 

майбутніми абітурієнтами було відвідано Одеську медичну академію, Одеський морський 

університет і навігаційну школу, Київський політехнічний університет, Київський 

національний авіаційний університет та Криворізький національний університет. В цих 

закладах для учнів нашої школи були проведені "дні відкритих дверей". Десятикласники 

відвідали музеї закладів, навчальні пари, спілкувалися зі студентами, дізналися умови 

вступної кампанії та навчання. Все це вплинуло на рішення 70% учнів щодо вибору 

майбутньої професії. 

Екскурсія до 

позашкільного 

закладу «Зміна» 

міста Кривого 

Рогу 
 

4-В клас, класний керівник  

Антоненко Л.С.,  керівник 

гуртка ЦПО «Зміна» 

Чернишова Л.П., батьки 

класу 

Учні 2 класу під час роботи над проектом «Оригамі в нашому житті» провели екскурсію  в 

«Центрі позашкільної освіти «Змінна». Проводила її Людмила Петрівна Чернишова – 

керівник гуртка оригамі. Вона ознайомила учнів з перевагами занять оригамі: адже з будь-

яких базових форм діти можуть виготовити різні вироби, як плоскі, так і об’ємні в техніці 

модульного оригамі. У виставковій залі вони мали можливість їх порівняти 
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ДОДАТОК Ї 

 

 

  

Позитивний вплив 

екскурсійної 

діяльності на 

пізнавальний 

інтерес учнів 

Якісний 

показник 

соціалізації 

учнів  внаслідок 

залучення їх до 

екскурсійної 

форми роботи у 

навчанні 

Показники 

активності 

батьківської 

громади у 

сприянні 

організації 

екскурсій 

Залучення зовнішніх 

ресурсів (партнерів, 

спонсорів, місцевого 

самоврядування, 

громадських 

організацій) для 

проведення 

екскурсійної 

діяльності учнів 

2012-2013 н. р. 20% 15% 10% 15% 

2015-2016 н. р. 55% 45% 55% 65% 

2018-2019 н. р. 75% 80% 90% 95% 
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Mоніторинг впливу екскурсійної діяльності на 
розвиток основних компетентностей учнів   

2012-2013 н. р. 2015-2016 н. р. 2018-2019 н. р. 
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                                                                                                                                  ДОДАТОК Й 

 

РЕЗУЛЬТАТИ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ  

ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН                                                                                        
Назва 

 

Олімпіада з математика (районний етап) 

2016-2017 н.р. – ІІІ місце, Пархомчик Владислав,  6-А клас 

2017-2018 н.р. – ІІІ місце, Савелова Анастасія, 5-А клас 

2018-2019 н.р. – ІІІ місце,  Ісаченко Кирило, 5-В клас, ІІІ місце Савелова Анастасія, 6-А клас 

Олімпіада з біології (районний етап) 

2017-2018 н.р. – ІІ місце, Лаба Анастасія, 8-Б клас;  ІІІ місце, Мельниченко Діана, 10 клас,  Алексєєнко 

Валентин, 11 клас 

2018-2019 н.р. – ІІІ місце, Шевченко Поліна, 8-Б клас  

Олімпіада з географії (районний етап) 

2017-2018 н.р. - ІІ місце, Дейнека Вероніка, 9-А клас 

2018-2019 н.р. – ІІІ місце, Рубан Артем, 9-А клас  

Олімпіада з хімії (районний етап) 

2016-2017 н.р. - ІІІ місце, Романенко Олег,  9-Б клас 

2017-2018 н.р.-  ІІІ місце, Бойко Карина,  9-Б клас 

2018-2019 н.р. – ІІІ місце, Бойко Карина,  9-Б клас  

Олімпіада з інформаційних технологій (район) 

2016-2017 н.р. – ІІІ місце,  Калько Діана, 11 клас 

Міський конкурс «Турнір супергероїв» (логіка, інформатика) 

2018-2019 н.р. – І місце, Савелова Анастасія, 6-А клас 

Фестиваль екранних мистецтв «Дніпропетровські погостини » 

Протягом 11-ти років - призери та переможці фестивалю під керівництвом вчителів початкової школи 

Бойко О.С., Жолобняк Л.В.  

Обласний конкурс з WEB–дизайну 

2014-2015н.р. – ІІ місце, Дмитрієва Наталя, 11 клас 

2016-2017 н.р. – ІІІ місце, Терехова Тетяна, 11 клас 

2018-2019 н.р. – учасник  заочного етапу Євдокимов Ярослав, 6-В клас 

Міжнародний конкурс з інформатики та комп’ютерної грамотності «Бобер» 

2016-2017 н.р. – 25 переможців 

2017-2018 н.р. – 41 переможець 

2018-2019 н.р. – 68 переможців 

Міський етап конкурсу – захисту МАН «Інтелектуали Криворіжжя» 

2014-2015н.р. – ІІІ місце, Дмитрієва Наталя, 11 клас   

2018-2019 н.р. – учасники:Лаба Анастасія, 9-Б клас (математика); Курило Артем, 10 клас (інформатика) 

Всеукраїнський конкурс «Безпечний інтернет» для учнів 1-4 класів 

2017-2018 н.р. – 41 переможець  

2018-2019 н.р. – 98 переможців 

Обласний заочний конкурс комп'ютерної графіки та анімації 

Протягом 11 років - призери та переможці  

Обласна учнівська Інтернет-олімпіада з офісного програмування 

2016-2017 н.р. – ІІ місце, Босенко Єлизавета, 8-В клас; ІІІ місце, Гуменюк Дарина, 8-В клас; ІІІ місце 

Нікітіна Ганна, 11клас 

2017-2018 н.р. – І місце, Босенко Єлизавета, 9-В клас; ІІІ місце, Гуменюк Дарина, 9-В клас; ІІІ місце 

Лаба Анастасія, 8-Б клас; ІІІ місце, Романенко Олег, 9-А клас; ІІІ місце, Мацегора Богдан,  9-А клас 

2018-2019 н.р. – ІІ місце,  Пустовіт Назар; ІІІ  місце,  Шевченко Поліна, 8-Б клас 
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Обласний конкурс – гра «Капітошка», м. Дніпро (інформатика) 

2016-2017 н.р. – І місце, Савелова Анастасія, 4-А клас; ІІІ місце, Євдокимов Ярослав, 4-В клас 

2018-2019 н.р. – І місце, Дуднік Матвій, 4-В клас; ІІ місце, Калюга Кароліна, 4-Б клас 

Міський етап обласного конкурсу з інформаційних технологій «Мікроша» 

2017-2018 н.р. – ІІІ місце, Босенко Єлизавета, в номінації «Офіс», 9-В клас 

Обласний конкурс з  інформаційних технологій «Комп’ютерна перлинка»  

з графічного програмування, м. Дніпро 

2017-2018 н.р. – ІІІ місце, Пуставіт Назар, 7-Б клас 

2018-2019 н.р. – І місце, Савелова Анастасія, 6-А клас 

Міський конкурс комп'ютерної графіки та анімації «Аніграфьонок» 

Протягом 15 років - призери та переможці 

Міський конкурс з інформаційних технологій «Шаг в ІТ » (інформатика, математика) 

2018-2019 – І місце, Савелова Анастасія, 6-А клас 

Міжнародний дистанційний освітній конкурс «Олімпіс» 

2016-2017 н.р. – 14 переможців 

2017-2018 н.р. – 32 переможці  

2018-2019 н.р. – 56 переможців 

Міжнародний математичний конкурс "Кенгуру" 

2016-2017 н.р. – 38 переможців 

2017-2018 н.р. –  48 переможців 

2018-2019 н.р. – 58 переможців 

Міжнародна природознавча гра “Геліантус” 

2016-2017 н.р. – 2 переможці 

2017-2018 н.р. –  4 переможці  

2018-2019 н.р. – 3 переможці 

Всеукраїнський конкурс з фізики «Левеня» 

2016-2017 н.р. – 8 переможців 

2017-2018 н.р. –  7 переможців 

2018-2019 н.р. – 6 переможців 

Інтернет-олімпіада з географії "На Урок" 

2018-2019 н.р. – 12 переможців 

Всеукраїнські предметні олімпіади «Олімпус» 

2016-2017 н.р. – 35 переможців 

2017-2018 н.р. –  36 переможців 

2018-2019 н.р. – 12 переможців 

Міський конкурс юних дизайнерів «Як у нас на Україні» 

 2016-2017 – ІІІ місце Фомюк Олександр, 6-В клас, Жовкла Анна, 11 клас 

Міський конкурс-захист творчо-пошукових робіт «Краєзнавчий форум» 

2017-2018 н.р. –  ІІІ місце, Дейнека Вероніка, 9-А клас 

2018-2019 н.р. – учасниця, Лаба Анастасія, 9-Б клас 

Міський конкурс «Студія геометричних фігур» 

2017-2018 н.р. – ІІІ місце, Антоненко Єлизавета, 6-Б клас 

Міський конкурс науково-дослідних робіт "Я і світ моїх захоплень"в рамках проекту  

"Інтелектуали Криворіжжя" 

2017-2018 н.р. – ІІІ місце, Савелова Анастасія, 5-А клас 
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ДОДАТОК К 

 

 

 

 

 



60 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


