
ДЕНЬ ВІДКРИТИХ 

ДВЕРЕЙ   

 17 березня 2017 року   



Спеціалізована школа №7               

імені  М.Т. Рильського  
 м. Києва 



  
  

Директор школи  
Криворучко  

Інна Олександрівна  
 
  



Наша адреса : 

Україна 

03035 

м. Київ 

пров. Платонівський, 3 

  

тел. 249 50 54,   249 50 55 

тел/факс 245 24 96  

 

http://sch7.ucoz.ua 



http://sch7.ucoz.ua 



 День  народження письменника    

 19 березня    



https://www.youtube.com/watch?v=CCh21H7xLU4


   624 учнів 1-11 класів 

10 класів початкової школи; 

10 класів основної школи; 

2 класи старшої школи;  

 

   50 учителів   

Спеціалізована школа № 7  

імені М.Т. Рильського 
 сьогодні це: 

 



Директор школи  

Криворучко  

Інна Олександрівна  
 
  



Заступники директора з 

навчально-виховної роботи 
 

Кедрова   

Ірина Володимирівна  

Горетько  

Наталія Юріївна  

 

Федюніна 

Галина Василівна  



  
  

Заступник директора з 

виховної   роботи 

Тінчуріна 

Вікторія   Рафатівна   

  





Символіка школи 
 







Учні школи постійні учасники 

благодійних акцій 

   Малюнок солдату   



Позакласні заходи в 

початковій школі 
 



Кожна дитина талановита 









Всеукраїнська українознавча гра 

«Соняшник»   





   16 грудня 2017 року   

Всеукраїнський етап міжнародного 

математичного конкурсу «КЕНГУРУ»  



ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ КОНКУРС  

ЗНАВЦІВ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ 

«ГРИНВІЧ» 
 



Буденне життя першокласників  
Англійська мова 

1-А клас   



Позакласний захід з правил 

дорожнього руху  

 

2-В  клас   



Позакласний захід 

 «Святий Миколай»  



Просто урок 

1- в клас 

 

Ми слухаємо уважно. 



Вчорашні дошкільнята, а 

сьогодні - першокласники 
 

 

На екскурсії в бібліотеці 

 

1-А клас 



10 класів 
 
 

 6 груп 
продовженого 

дня 

Навчання в початковій 

школі 



 

 

 

 

Перспективний план набору  учнів 

перших класів 2017-2018н.р. 

       Наша школа планує   набрати два 

перші класи :  

 

- один клас за  традиційною 

формою навчання; 

 

- один клас для навчання за  

програмою науково-педагогічного 

проекту  "Інтелект України" (набір 

на конкурсній основі). 
 

 



   Приймання дітей до 1 класу спеціалізованої 

школи №7 ім. М.Т. Рильського  проводиться на 

конкурсній основі відповідно до Інструкції про 

порядок конкурсного приймання дітей (учнів, 

вихованців) до гімназій, ліцеїв, колегіумів, 

спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів). 

 Зарахування до 1 класу здійснюється за 

результатам психолого-педагогічної комісії. 

   Набір до класу за науково-педагогічним проектом 

«Інтелект України»  здійснюється паралельно із 

загальним набором дітей до першого класу на 

конкурсній основі.   

 

 

 



 

 

 

 

За типовим навчальним планом: 

англійська мова – 3  
 
математика –  4  
 
навчання грамоти –  7 
 
природознавство –   2 
   
фізкультура – 2 
 
хореографія –  1 
   
трудове навчання – 1 
  
обр. мистецтво – 1 
  
муз. мистецтво – 1 
  
основи здоров’я – 1 
 
 
Всього: 23 години 

англійська мова – 3  
 
математика –  4  
 
навчання грамоти –  7 
 
людина і світ –   2 
 
навчаємось разом – 2 
   
фізкультура – 2 
 
хореографія –  1 
   
трудове навчання – 0,5 
  
 обр. мистецтво – 0,5 
  
основи здоров’я – 0,5 
 
муз. мистецтво – 0,5 
 
 
Всього: 23 години 
 

 традиційна форма  

навчання 
 «Інтелект України» 



Офіційний сайт проекту: 

www.intellect-Ukraine.org 



       Метою даного проекту є 

навчання, розвиток та педагогічна 

підтримка академічно здібних дітей.  

 

Набір до класу за науково-

педагогічним проектом «Інтелект 

України»  здійснюється паралельно 

із загальним набором дітей до 

першого класу.  Початок набору  

3 квітня. 

 

Офіційний сайт проекту: 

www.intellect-Ukraine.org 

 
 



                         Даний проект має: 

 - спеціальну програму, яка в повній  мірі 

забезпечує виконання Державного стандарту 

повної загальної середньої освіти; 

- спеціальний навчальний план; 

- потужнє методичне забезпечення; 

- методичний  супровід ІКТ кожного уроку; 

- потужні міжпредметні зв`язки.  

 

Фінансове забезпечення проекту: 

щомісячна плата за підручники та зошити, 

оскільки клас  працює за авторським науково-

методичним комплектом, 

 який має гриф Міністерства освіти і науки 

України. 

www.intellect-Ukraine.org 

 



Учитель повинен свідомо йти в ногу із 

сучасністю.  А.Дістервег. 
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Навчання за  

науково-педагогічним проектом 

«Інтелект України» 



 Письмо на основі густої графічної 

сітки (зошити розліновка 60 років XX cт. 

 















 





 

 

 Перевантажень  немає.   

 Забезпечений медико-психологічний 

супровід уроків.  

 

 

Уроки мають здоров'язбережувальну 
лінію 





Дитина – це сонце, навколо якого мають  

обертатися всі засоби навчання. 
 

Амонашвілі                                                                                                                        
 

 



Уроки 



Позакласні заходи      
 



 Літературні ігри, кросворди, 

анаграми, творчі завдання 



Гурткова робота      

 

КАРАТЕ 
Хореографічна студія  

            «Твіст» 

Образотворче 

мистецтво 

Вокальна студія  

«Срібнй дзвіночок» 





Театральна студія       

 



Потрібно знати дитину,  

знати її силу і слабкості,  

 розуміти її думки, переживання,  

бережно доторкнутися до її серця… 

Сухомлинський В.О. 





Віртуальна мандрівка      

 



Музей М.Т.Рильського      
 



Кабінети старшої школи      
 



Лінгафонний кабінет      
 



Спортивний та тренажерний 

зали      
 





Кабінети початкової школи      
 





Осінь не за горами,  

і в багатьох сім’ях  от-от станеться 

 радісна і знакова подія…                  

                   1 вересня                              
                 в пишних бантах  

             чи у франтуватому  

                   костюмчику  

              ваше маля вперше 

   переступить шкільний 

поріг! 

  Прощай, безтурботне   

дитинство! 



  Що чекає 

попереду ?… 

А може, низка  

неприємностей, 

хвороби,      нотації 

вчителів, невдоволення 

       тата й мами?  



Все залежить від того, чи готова 

ваша дитина до навчання у школі. 



Практичний   психолог 

 Котяхова   

Юлія  Миколаївна 

 



Готовність дитини до 

школи вчені умовно 

поділяють     на… 
 З 
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у психолого-педагогічну  



•фізичний розвиток; 

•санітарно-гігієнічні навички; 

•уміння самообслуговування; 

•піклування батьків про             

нормальне харчування малюка; 

•загартування організму;  

•медичне обстеження; 
 
 

 

 



Інтелектуальна готовність  

•правильність мовлення; 

•послідовність  висловлювання своїх  

думок; 

•вміння слухати дорослого і сприймати 

його вказівки, керуватися ними під час 

виконання завдання; 

•усвідомлювати необхідність запитати, 

якщо завдання незрозуміле; 

•оцінювати свою роботу; 

•досягати бажаних результатів. 

 
 



Психологічна 

готовність  

•Батькам треба пам'ятати, 

 що головними у цій роботі  

мають стати найрізноманітніші  

засоби 

 заохочення,  

а не примусу.  
 

 

 

 

Ні в якому разі 
не варто 
 залякувати  
труднощами,  
що можуть  
виникнути. 
у процесі  
навчання. 
 Діти повинні пам’ятати про те, що в 

школі часто буває робота нецікава, 

але важлива, яку потрібно 

виконувати. 



Слід привчати 

дитину 

підкорятися 

слову «треба», 

свідомо 

розбиратися у 

своїй позиції 

(«хочу» і 

треба»).  



Варто поступово  
формувати 
 уміння  
доводити почату 
 справу до кінця, 
  переборювати труднощі,  

переживати  задоволення від 
зробленого, не засмучуватись         
невдачею. 



  Готуйте дитину жити і працювати 
           в колективі ровесників 



  1.  Радійте  Вашій  дитині! 



2. Розмовляйте з дитиною 
спокійним голосом. Для 
дитини Ви — зразок 

мовлення, адже вона 
вчиться мови, 
наслідуючи, слухаючи, 
спостерігаючи.  

 

         Ваша дитина буде 

    говорити так, як Ви.  
 

3. Виявляйте  

готовність слухати. 



4. Щодня читайте дитині. 
Розучуйте скоромовки, 
чистомовки. 

5.Приділяйте дитині 
якомога більше 
часу. Саме в 
дошкільні роки 
закладаються 
основи впевненості 
в собі та успішного 
спілкування поза 
сім'єю.  



6. У кожної дитини свій 
темперамент, свої потреби, 
 інтереси. Поважайте її 
неповторність. 

7. Розвивайте 
основні лінії 
дошкільного 
дитинства — 

вміння слухати, 
бачити, відчувати. 



8. Допомагайте дитині 
розвивати дрібну моторику 
м'язів руки, аби їй було легше 
опановувати письмо.  



9. Допомагайте дитині 
осягнути склад числа. 
 Немає необхідності, щоб вона механічно лічила до 100 і більше. 

Нехай рахує до 10-20, але особливо важливо розуміти і знати, з 
яких чисел складається 5, а з яких — 7 тощо. Це є основою 

понятійного мислення, розуміння основ математики, а не 
механічного запам’ятовування. 

4 
+ 

+ 
+ 



10. Працюйте над розвитком пам'яті 
малюка, його уваги, мислення. Для 
цього пропонується багато ігор, 
головоломок, задач у малюнках, 
лабіринтів тощо в різних періодичних 
та інших виданнях. 



11. Запровадьте в 
сім'ї єдиний режим.  



12. Необхідною умовою емоційно-
вольового розвитку  
малюка є спільність вимог до нього з 
боку всіх членів родини. 



Людину роблять людиною яскраві 

спогади дитинства. 

Щоб змінити дитину її потрібно 

любити, вплив буде пропорційний 

кількості любові. 




