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http://osvita.ua/school/lessons_summary/

РОБОТИ УЧАСНИКІВ ФОРУМУ
березень — листопад 2016 року

Адміністрування школи
Стаття «Самоменеджмент керівника
навчального закладу»
Гатило Оксана Леонідівна, заступник директора з навчально-виховної роботи,
Дніпропетровська школа № 117.
Анотація: Мета статті — теоретично обґрунтувати сутність самоменеджменту керівника навчального закладу, виявити умови, що забезпечують ефективність оволодіння управлінцями їхніми функціями
у сфері професійної діяльності
Методична розробка «Ми навчаємось
не для школи, а для життя»
Кондратьєва Ганна Володимирівна, заступник директора з НВР, Миколаївська школа
№ 47.
Анотація: У матеріалі на заявлену тему з досвіду роботи авторка пише, що велику роль
у формуванні позитивного іміджу школи
відіграють такі важливі фактори, як створення шкільних традиції, колективні творчі
справи, що публічно демонструють згуртованість учасників навчально-виховного
процесу та ставлення учнів, вчителів і батьків до своєї школи
Стаття «Профілізація навчально-виховного закладу: управлінський і змістовий аспекти»
Рева Наталія Василівна, директор, Кам’янський НВК гімназія № 11 Дніпропетровської обл.

Анотація: У матеріалі на заявлену тему з досвіду роботи авторка пише, що традиційна
модель освіти, яка була спрямована лише
на передачу майбутньому спеціалісту необхідних знань, умінь і навичок, втратила
свою перспективність. Виникає необхідність зміни стратегічних, глобальних цілей
освіти, перестановки акценту зі знань
спеціаліста на його особистісні якості, які
постають і як ціль, і як засіб підготовки
до майбутньої діяльності
Стаття «Захисна споруда цивільної
оборони — запорука безпеки в закладах
освіти»
Толмачова Ірина Семенівна, директор,
Харківський професійний ліцей будівництва.
Анотація: У матеріалі з досвіду роботи авторка пише, що основне завдання цивільного захисту в навчальному закладі — навчити грамотно й чітко діяти в надзвичайних ситуаціях для захисту свого життя
та здоров’я, тобто практичних заходів цивільного захисту та виховання впевненості
в ефективності заходів цивільного захисту;
уміти користуватися засобами індивідуального захисту, використовувати захисні
властивості місцевості та захисні споруди
Англійська мова
Розробка уроку «Модний вирок» з англійської мови в 7-му класі

Вітковська Людмила Володимирівна, учитель англійської мови; Рубанік Тетяна Михайлівна, учитель англійської мови, Київська спеціалізована школа № 173.
Анотація: План-конспект уроку на заявлену тему з мультимедійною підтримкою та
методичними додатками
Розробка уроку «Ода вчителю» з англійської мови в 11-му класі
Вітковська Людмила Володимирівна, учитель англійської мови; Рубанік Тетяна Михайлівна, учитель англійської мови, Київська спеціалізована школа № 173.
Анотація: План-конспект уроку з мультимедійною підтримкою, мета якого — розширити знання про особливості професії
вчителя; ознайомити зі ставленням відомих
людей до вчителів; розвивати вміння презентувати свої ідеї, ефективно співпрацювати під час групової роботи; розвивати
критичне й креативне мислення, творчу
ініціативу; виховувати повагу до вчителя;
формувати інтерес до вивчення англійської
мови
Розробка уроку «Holidays. Saint Valentine’s Day» з англійської мови в 6-му класі
Cергієнко Ірина Сергіївна, учитель англійської мови, Білоцерківська школа № 7 Київської обл.
Анотація: План-конспект уроку на заявлену тему з мультимедійною підтримкою (медіапрезентація додається). Objectives: to
introduce new words; tо form language
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competence in speaking (dialogues), reading;
to develop listening comprehension; to develop pupils’ pair and group communicate
skills; to reinforce topic items and pupils’
knowledge on the topic; to develop pupils’
attention and reaction, memory, logical
thinking creative abilities; to develop pupils’
interest to holidays
Розробка уроку «Who Knows More
About Great Britain?» з англійської мови
в 7-му класі
Азарова Вікторія Володимірівна, учитель,
Запорізька школа № 103.
Анотація: План-конспект уроку на заявлену тему, мета якого — удосконалення комунікативних умінь і навичок, ознайомлення з історією, географією, культурою, традиціями англійців; розвиток мовлення,
пам’яті, уяви, уваги, логічного мислення,
навичок самостійної роботи; створення позитивної мотивації до вивчення англійської
мови та її використання в життєвих ситуаціях; виховання поваги до культури, традицій англійців
Розробка уроку «Mobile Technology:
Mobile Mad?» з англійської мови в 10-му
класі
Александрова Олена Євгенівна, учитель англійської мови, Харківська гімназія № 12.
Анотація: План-конспект уроку, мета якого — удосконалювати мовленнєві навички,
використовуючи тематичний вокабуляр;
опрацьовувати вживання умовних речень
змішаного типу; активізувати навички
аудіювання, читання; розвивати навички
співпраці в малих групах, мовленнєву реакцію, аналітичне мислення; виховувати
толерантне ставлення до думок співучнів;
допомагати учням набути збалансованого
розуміння та ставлення до науково-технічного прогресу
Розробка уроку «Міста Великобританії.
Види Лондона» з англійської мови в 7-му
класі
Анісімова Наталя Олександрівна, учитель
англійської мови, Приморський спеціалізований ЗНЗ № 1 з поглибленим вивченням
окремих предметів та курсів Запорізької обл.
Анотація: План-конспект уроку на заявлену тему, мета якого — активізувати лексику
з теми, вдосконалювати навички читання,
аудіювання, усного мовлення, письма; розвивати пам’ять, монологічне мовлення, увагу, мислення; виховувати інтерес до країни,
мову якої вивчають
Розробка уроку «Технології. Дизайнер
немовлят» з англійської мови в 10-му класі
Архангельська Олена Анатоліївна, учитель
англійської мови, Бахмутський НВК «Загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів № 11 —
багатопрофільний ліцей» Донецької обл.
Анотація: План-конспект уроку з мультимедійною підтримкою (медіапрезентація
додається), мета якого — формувати навички вживання нових лексичних одиниць;
удосконалювати навички читання, аудіювання й усного монологічного мовлення;
розвивати пізнавальні інтереси учнів; вихо-
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вувати інтерес до самостійного пошуку інформації, загальну культуру учнів
Розробка уроку «The evolution of
communication» з англійської мови в 9-му
класі
Бабенко Олена Миколаївна, учитель, Харківський ліцей № 161 «Імпульс».
Анотація: План-конспект уроку з мультимедійною підтримкою (медіапрезентація
додається). Objectives: to practice the pupils
in speaking, reading, listening; to revise the
vocabulary on the topic; to practice the pupils
in grammar; to form the pupil’s culture of
communication; to develop the ability to work
independently, in groups, in pairs
Розробка уроку «Музика» з англійської
мови в 7-му класі
Бакалець Ірина Іванівна, учитель англійської мови, Хмельницька школа № 19 ім.
академіка М. Павловського.
Анотація: План-конспект уроку. Objectives:
to revise topical vocabulary; to develop dialogue and monologue speaking; to drill pupils’
listening skills; to improve their speaking,
reading listening and writing skills; to practice
in asking and answering questions; to develop
pupils’ imagination and creative abilities; to
train pupils’ habits in group work; to stimulate
students’ interest in music
Розробка уроку «Personality. Body
Language» з англійської мови в 10-му класі
Білявська Наталія Валентинівна, учитель
англiйської мови, Чернігівський ліцей № 22.
Анотація: План-конспект уроку з методичними додатками, навчальна мета якого —
практикувати у вживанні структури «to
have sth done» та лексики з теми у мовленні; вчити читати текст і вилучати основну
інформацію з нього; тренувати висловлювати і обґрунтовувати свою точку зору;
вчити застосовувати набуті знання в різних мовленнєвих ситуаціях, працювати
в групах
Розробка уроку «Sport. Games» з ангілйської мови в 6-му класі
Брода Богдана Василівна, учитель англійської мови, Бердихівський НВК Яворівського р-ну Львівської обл.
Анотація: План-конспект уроку на заявлену тему з мультимедійною підтримкою (медіапрезентація додається), мета якого —
узагальнити знання учнів з теми «Sports and
games»; удосконалювати навички та уміння
Розробка уроку «Навколишнє середовище» з англійської мови у 8-му класі
Войцеховська Ольга Вікторівна, учитель англійської мови, Черкаська спеціалізована
школа № 3.
Анотація: План-конспект уроку на заявлену тему. Objectives: practice vocabulary on
the topic; develop reading, speaking, listening
and writing skills; discuss the importance of
protecting the environment; develop critical
thinking; support ideas with some details
Розробка уроку «Винаходи і винахідники» з англійської мови в 10-му класі
Волошин Віталій Миколайович, викладач,

Баранівський професійний ліцей Житомирської обл.
Анотація: План-конспект уроку з мультимедійною підтримкою, мета якого — ввести
й активізувати лексику теми в мовних
вправах і граматичних структурах пасивного стану; закріпити й проконтролювати
ступінь засвоєння знань, умінь, навичок;
розвивати вміння дискутувати, розвивати
пізнавальний інтерес, пам’ять, увагу;
формувати інтерес до вивчення англійської
мови, виховувати дисциплінованість, культуру спілкування
Розробка уроку «Чаювання з королевою» з англійської мови в 6-му класі
Гаврилова Людмила Віталіївна, учитель англійської мови, Вараська школа № 1 Рівненської обл.
Анотація: План-конспект уроку на заявлену тему з мультимедійною підтримкою та
методичними додатками. Objectives: students will be able to work successfully in small
groups and in pairs; practice topical
vocabulary; improve their reading, writing,
speaking and listening skills; reveal creativity,
develop imagination
Розробка уроку «The Word of Painting»
з англійської мови в 11-му класі
Гапон Тетяна Анатоліївна, учитель іноземної мови, Прилуцька школа № 9 Чернігівської обл.
Анотація: План-конспект уроку з мультимедійною підтримкою (медіапрезентація
додається). Objectives: to enrich students’
vocabulary on the topic; to develop students’
reading, listening and speaking skills; to
provide student with additional information
about famous painters; to consolidate the
knowledge used in History and Arts lessons; to
stimulate students’ creative thinking and
imagination; to encourage group and pair
work; to use new technologies in presenting
the material on the topic
Розробка уроку «Здоров’я понад усе»
з англійської мови в 10-му класі
Долгополова Валентина Захарівна, учитель
англійської мови, Дніпродзержинський
ЗНЗ І ступеня — гімназія № 39 Дніпропетровської обл.
Анотація: План-конспект уроку на заявлену тему, мета якого — усвідомлення учнями, чого вони навчились, збагачення власного досвіду; порівняння власного сприйняття з думками, поглядами, почуттями
інших; сприяння створенню умов комунікативного спілкування за темою «Здоров’я
понад усе»
Урок домашнього читання. Джек Лондон, «Біле ікло» з англійської мови в 7-му
класі
Зайчик Ірина Миколаївна, учитель англійської мови, Запорізька гімназія № 93.
Анотація: План-конспект уроку на заявлену тему з мультимедійною підтримкою (медіапрезентація додається), мета якого —
удосконалювати навички аудіювання, читання, усного мовлення; збагатити словниковий запас, розвивати світогляд, уміння
логічного висловлювання думок, увагу,
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швидку реакцію; виховувати любов до читання, розуміння необхідності читання;
стимулювати інтерес до предмета
Розробка уроку «Різнорівневі вправи
Vocabulary in Use для учнів старших класів» з англійської мови
Золотухіна Тетяна Миколаївна, учитель англійської мови, Охтирська школа № 3 Сумської обл.
Ано та ція: Ме тою тре ну валь них вправ є
продовжувати формувати вміння використання мови в різних тематичних блоках;
ком бі ну ва ти вже ві до мі сло ва у фра зи та
вира зи; роз ви ва ти на вич ки ро зу мін ня
англомовного тексту, уміння застосовувати ви вче ний ма те рі ал у мо но ло гіч но му
та діа ло гіч но му під го тов ле но му й не під готов ле но му мов лен ні (ус но му або пись мовому)
Розробка уроку «Європейська співдружність: історія створення та культура» з англійської мови в 10-му класі
Ігнатова Олена Володимирівна, учитель англійської мови, Київська школа № 262.
Анотація: План-конспект уроку, мета якого — формувати навички монологічного
мовлення на рівні мікровисловлювання
з опорою на наочність, навички систематизувати і коментувати інформацію, логічно
будувати висловлювання за змістом почутого; розвивати вміння продукувати писемне повідомлення з дотриманням мовних
правил за темою, читати і розуміти текст;
поглибити знання про Європейську співдружність; розвивати естетичне сприймання дійсності; формувати почуття гордості
за свою країну як частину Європейської
співдружності
Розробка уроку «Великдень» з англійської мови в 5-му класі
Клименко Лейла Хікметівна, учитель англійської та німецької мови, Білгород-Дністровський НВК «Загальноосвітня школа
ІІ ступеня — ліцей» Одеської обл.
Анотація: План-конспект уроку з мультимедійною підтримкою (медіапрезентація
додається), мета якого — ознайомити з традиціями святкування Пасхи в Україні
та у Великій Британії; повторити і закріпити вивчений лексичний матеріал; розвивати навички аудіювання; удосконалювати
навички читання та письма; активізувати
навички монологічного та діалогічного мовлення; виховувати інтерес до вивчення іноземної мови та традицій країни, мову якої
вивчають
Розробка уроку «Diseasesand their
treatment» з англійської мови в 7-му класі
Книш Ірина Петрівна, учитель, Шешорська
школа Косівського р-ну Івано-Франківської обл.
Анотація: План-конспект уроку на заявлену тему з мультимедійною підтримкою (медіапрезентація додається). The objectives: to
learn new words and phrases; to work on the
presentation; to develop pupils speaking,
reading, listening, writing and skills; to
involve peoples to work in pairs and groups, to
teach them to solve problems and give advice;

to work out the positive attitude to healthy
way of life
Розробка циклу уроків «Шкільне життя» з англійської мови в 7-му класі
Кравець Олена Вікторівна, учитель англійської мови, Богданнівська школа Волочиського р-ну Хмельницької обл.
Анотація: Розробки уроків на теми: «Школа. Позакласні гуртки», «Моя улюблена
позашкільна діяльність», «Навчаємось,
допомагаючи іншим» та ін.
Розробка творчого проекту «Madam
Tussaud’s Wax Museums» з англійської мови в 11-му класі
Опря Рита Іванівна, учитель англійської мови, Утконосівська школа Ізмаїльського р-ну
Одеської обл.
Анотація: План-конспект проекту з мультимедійною підтримкою. The aim of the work is
to research the history of the matter, to reveal
the facts of Madame Tussaud’s life and to trace
the development of Wax Works Museum into
the world’s biggest entertaining centre
Tussaud’s Group
Розробка уроку «Our School Life» з англійської мови в 5-му класі
Опря Рита Іванівна, учитель англійської мови, Утконосівська школа Ізмаїльського р-ну
Одеської обл.
Анотація: План-конспект уроку на заявлену тему. The Objectives: to practices pupils’
oral speech based on familiar grammar
structures; to activate pupils’ vocabulary; to
develop pupils’ language skills using
interactive forms (group work, games, reciting
poems, singing songs, etc; to develop pupils’
thinking, imagination and creativity
Розробка уроку «Accidents» з англійської мови в 9-му класі
Осипова Світлана Вікторівна, учитель англійської мови, Харківська спеціалізована
школа № 156.
Анотація: План-конспект уроку на заявлену тему, мета якого — to revise lexis on the
topic; to improve listening skills; to motivate
the pupils in expressing their own opinion and
views on the topic; to develop speaking skills;
to develop the pupils’ group communicative
skills; to develop pupils’ memory, logical
thinking, quick reaction; to develop in pupils
culture of being careful as to the accidents in
order to avoid them
Розробка уроку «Молодіжні організації» з англійської мови в 11-му класі
Павич Ніна Дмитрівна, учитель англійської
мови, Барський коледж транспорту та будівництва Національного транспортного
університету, Вінницька обл.
Анотація: План-конспект уроку з мультимедійною підтримкою (медіапрезентація
додається), мета якого — провести мовленнєву розминку; підсумувати знання матеріалу з пройдених тем; опрацювати тематичні
тексти; розвивати пам’ять, логічний виклад
інформації, увагу, аудитивну пам’ять, уміння і навички усного мовлення, читання,
письма; удосконалювати навики самостійної роботи; підтримувати інтерес до ви-
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вчення іноземної мови; виховувати почуття
відповідальності за власні вчинки, культуру
поведінки та спілкування
Розробка уроку «Modern communication technologies» з англійської мови
в 10-му класі
Палєнкова Світлана Анатоліївна, учитель
англійської мови, Троянська школа Бердянського р-ну Запорізької обл.
Анотація: План-конспект уроку на заявлену тему. Objectives: to practice the pupils in
speaking, reading, listening; to revise the
vocabulary on the topic; to practice the pupils
in grammar; to form the pupil’s culture of
communication; to develop the ability to work
independently, in groups, in pairs
Розробка уроку «Навчання у Великій
Британії» з англійської мови в 10-му класі
Петриняк Оксана Дмитрівна, учитель англійської мови, Сокальська спеціалізована
школа № 3 Львівської обл.
Анотація: План-конспект уроку з мультимедійною підтримкою. Students will be able
to: learn new topical vocabulary; develop
listening comprehension skills; practise
reading, speaking and summarizing; improve
using passive verb forms; discover the
significance of education through various
classroom activities; practise investigating for
information; develop group- and pair-work
skills
Розробка уроку «Сімейні стосунки.
Тарас Шевченко: проблеми, конфлікти і труднощі дитинства. Умовні речення
ІІІ типу» з англійської мови в 11-му класі
Петрусь Олеся Василівна, викладач англійської мови, Бродівський педагогічний коледж імені Маркіяна Шашкевича Львівської обл.
Анотація: План-конспект уроку. Aims: to
discuss influence of the family relationships,
childhood problems and aspirations on the life
of a single person and the whole nation on the
basis of Shevchenko’s life; to practise in using
new words, to revise III Сonditional; to develop speaking, informative reading and
listening skills, to provide the opportunities
for developing pronunciation and reciting
skills by organizing a poetry contest; to
develop patriotic feelings, to raise pride and
love for Motherland, understanding one’s
national identity, to develop socio-cultural
competence
Розробка уроку «Helping other people»
з англійської мови в 5-му класі
Плінь Євгенія Іванівна, учитель, Броварська спеціалізована школа № 5 Київської обл.
Анотація: План-конспект уроку на заявлену тему, мета якого — to improve speaking,
reading and grammar skills; to develop pupil’s
memory, attention and creative thinking; to
enrich pupil’s vocabulary and outlook; to
teach pupils the culture of language
Розробка уроку з використанням елементів портфоліо «Знаменитості з обкладинки: опис зовнішності» з англійської мови для 8-го класу
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Подзерка Наталя Василівна, учитель англійської мови, Соледарська школа № 13
Бахмутської міськради Донецької обл.
Анотація: План-конспект уроку, мета якого — організувати усне тренування у вживанні лексичного матеріалу до теми на рівні
речення; організувати монологічне мовлення учнів у зв’язку із прослуханою ситуацією; розвивати здатність самостійно
планувати мовленнєвий вчинок шляхом залучення до іншомовної діяльності з використанням лексичних одиниць, що вивчаються; розвивати довготривалу й оперативну
пам’ять; виховувати культуру спілкування,
колективної співпраці
Розробка уроку «Світ професій. Професійні якості та навички» з англійської мови в 7-му класі
Стах Людмила Миколаївна, учитель англійської мови, НВК «Голованівська загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів ім. Т. Г. Шевченка — гімназія» Кіровоградської обл.
Анотація: План-конспект уроку на заявлену тему. Objectives: to revise the topic-related
vocabulary; to develop students’ speaking and
listening skills; to practice reading for detailed
information; to broaden students’ knowledge
about different professions and job qualities;
to practice students in giving a presentation;
to develop students’ creative abilities; to
encourage students to communicate in
English
Розробка циклу уроків «Я і мої друзі»
з англійської мови у 8-му класі
Суханова Любов Василівна, учитель англійської мови, Новогродівська школа № 9
Донецької обл.
Анотація: Розробка циклу уроків на заявлену тему
Розробка уроку «Їжа» з англійської мови в 5-му класі
Шершньова Людмила Кирилівна, учитель,
Дніпровська школа № 50.
Анотація: План-конспект уроку з мультимедійною підтримкою, дидактична мета
якого — активізувати вживання ЛО в усному та писемному мовленні з теми «Food»,
розширити кругозір щодо традицій англійської й української кухні, закріпити граматичні конструкції в мовленнєвій практиці,
навчити працювати в групах за методом
«мозковий штурм»
Розробки уроків з англійської мови за
підручником О. Карпюк.
Шкадюк Валентина Анатоліївна, заступник
директора з НВР, Брусилівська школа № 1
Житомирської обл.
Анотація: Плани-конспекти уроків
Розробка уроку «Домашні обов’язки»
з англійської мови в 7-му класі
Штомпель Марія Олегівна, учитель англійської мови, Черкаська школа № 19.
Анотація: План-конспект уроку на заявлену тему, мета якого — повторити й активізувати лексику теми; ознайомити учнів
з новою лексикою теми; практикувати в роботі в парах і групах; розвивати навички
діалогічного й монологічного мовлення;
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продовжувати вдосконалювати навички
читання та письма; виховувати почуття відповідальності та турботи про ближніх
Астрономія
Розробка уроку «Фізичні характеристики Сонця. Будова Сонця та джерела його
енергії» з астрономії в 11-му класі
Єрмолаєва Олена Григорівна, учитель фізики та астрономії, Київська школа № 137.
Анотація: План-конспект уроку на заявлену тему з мультимедійною підтримкою (медіапрезентація додається), мета якого —
сформувати уявлення про Сонце та його
будову, джерела сонячної енергії, прояви
сонячної активності та її циклічність, навести приклади впливу сонячної активності
на біосферу Землі
Біологія
Розробка уроку «Одноклітинні твариноподібні організми — мешканці водойм» з біології в 2-му класі
Бежевець Оксана Миколаївна, учитель біології та екології, Овруцька № 3 Житомирської обл.
Анотація: План-конспект уроку з мультимедійною підтримкою та методичними додатками, мета якого — сформувати знання
про одноклітинний організм як цілісний організм, його основні життєві функції; розвивати логічне мислення, вміння використовувати знання з інших предметів для аналізу біологічних явищ, процесів, творчі
здібності; формувати вміння самоконтролю
й самооцінки, взаємоконтролю, уміння знаходити засоби оформлення рішень
Розробка уроку «Бактерії — найменші
одноклітинні організми. Роль бактерій
у природі та значення в житті людини»
з біології в 6-му класі
Василяженко Юлія Анатоліївна, учитель
біології, Запорізька спеціалізована школа
з поглибленим вивченням іноземної мови
№ 7.
Анотація: План-конспект уроку з мультимедійною підтримкою, мета якого — познайомити з найдавнішою групою організмів,
сформувати поняття про особливості будови, процеси життєдіяльності та значення
бактерій; закріпити вміння формулювати
біологічні терміни і поняття; забезпечити
умови для інноваційного розвитку учнів на
основі проектної діяльності; продовжити
формувати комунікативні й інформаційні
компетентності; створити умови для розвитку творчої особистості, виховання культури
праці, спілкування; переконати школярів
про необхідність дотримання правил гігієни
Розробка уроку «Значення дихання. Будова та функції органів дихання» з біології
в 9-му класі
Василянський Анатолій Миколайович, учитель, Костянтинівська школа № 5 Донецької обл.
Анотація: План-конспект уроку, мета якого — сприяти засвоєнню знань будови,

функцій і значення дихальної системи;
взаємозв’язку між будовою та функціями
органів дихання; продовжити формування
й розвиток ключових життєвих компетентностей: мотиваційної, самоосвітньої, пізнавальної, особистісної, функціональної,
екологічної; сприяти вихованню допитливості, уважності, старанності в навчанні,
відповідального ставлення до власного
здоров’я
Методичне забезпечення виконання
тематичних заліків в 10-х — 11-х
класах
Вискушенко Ольга Вікторівна, викладач
біології та екології, Житомирський технологічний коледж Київського національного
університету будівництва і архітектури.
Анотація: Матеріали до проведення тематичних заліків з біології
Розробка уроку «Функції та склад крові» з біології в 9-му класі
Дробот Оксана Юріївна, учитель біології,
Дніпровська школа № 50.
Анотація: План-конспект уроку, мета якого — сформувати загальне уявлення про
кров як складову внутрішнього середовища
організму людини; визначити функції крові, її склад; розвивати вміння находити необхідні відомості в тексті підручника, порівнювати біологічні об’єкти; розвивати спостережливість, увагу; виховувати досвід
співпраці під час колективного способу
розв’язання проблеми; бережливе ставлення до власного здоров’я
Розробка уроку «Павукоподібні, визначальні ознаки будови, біологічні особливості, середовище існування» з біології в 7му класі
Капустіна Тетяна Вікторівна, учитель біології та хімії, Київська спеціалізована школа
№ 61 з поглибленим вивченням інформаційних технологій.
Анотація: План-конспект уроку, мета якого — ознайомити з характерними ознаками
класу павукоподібних; показати особливості зовнішньої будови; розкрити роль павукоподібних у природі й житті людини; розкривати творчу активність, пізнавальні інтереси; удосконалювати вміння працювати
з підручниками, таблицями, узагальнювати
і робити висновки; формувати поняття про
еволюцію тваринного світу; розвивати
відповідальне ставлення до природи; сприяти формуванню етичних взаємовідносин
у колективі
Розробка уроку «Сапротрофні — цвільові гриби, паразитичні (на прикладі трутовиків та збудників мікозів людини)»
з біології в 6-му класі
Клименко Олена Миколаївна, учитель
біології, екології, основ здоров’я, Коростенська міська гімназія № 7 Житомирської обл.
Анотація: Конспект уроку на заявлену тему, мета якого — розкрити роль грибів
в екосистемах, практичній діяльності людини; розвивати вміння висловлювати свою
думку; розвивати вміння працювати
з додатковою літературою, встановлювати
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причинно-наслідкові зв’язки; формувати
екологічно-цілісну орієнтацію в плані взаємин людини і навколишнього природного
середовища
Розробка уроку «Харчові розлади
та їх запобігання» з біології у 8-му
класі
Ковченко Валентина Вікторівна, учитель
біології, Богуславська школа № 3 Київської обл.
Анотація: План-конспект уроку з мультимедійною підтримкою, мета якого — сформувати знання про види харчових розладів,
їх причини, наслідки; сприяти усвідомленню важливості знань про будову та функції
травної системи; розвивати пізнавальні,
творчі здібності, інформаційну культуру,
оволодіння навичками пошуку й аналізу інформації, комунікативні компетенції; виховувати соціально активну особистість з розумінням значення життя та здоров’я як
найвищої цінності людини
Розробка уроку «Запліднення. Внутрішньоутробний розвиток. Вагітність»
з біології в 9-му класі
Корнієнко Ліана Олександрівна, учитель
біології, Покровська школа № 3 Донецької обл.
Анотація: План-конспект уроку, мета якого — ввести поняття «запліднення», «плацента», «вагітність», «пуповина», «ембріон», «плід»; сприяти формуванню уявлень
про запліднення, охарактеризувати стадії
внутрішньоутробного розвитку, особливості вагітності; розвивати вміння аналізувати й систематизувати інформацію, навички самостійної роботи з книгою, уміння
складати опорний конспект, креативність;
сприяти формуванню здоров’язберігаючої
компетентності; інтегрувати принципи сталого розвитку
Розробка уроку «Загальна характеристика біосфери. Вчення В. Вернадського
про біосферу. Роль живих організмів у біосфері. Біомаса» з біології в 11-му класі
Кучер Олена Анатоліївна, учитель біології,
Волочиська школа № 5 Хмельницької обл.
Анотація: План-конспект уроку на заявлену тему, мета якого — розширити та поглибити знання про геологічні оболонки Землі;
сформувати уявлення про біосферу як оболонку Землі; з’ясувати роль живих організмів у біосфері; показати розподіл живої речовини в біосфері; удосконалювати логічне
мислення, увагу, пам’ять, уміння аналізувати інформацію й синтезувати окремі факти
в логічні висновки; здійснювати екологічне
виховання
Розробка уроку «Слухова сенсорна система. Вухо. Захист слуху» з біології у 8-му
класі
Набока Людмила Леонідівна, учитель, Вовчанський ліцей № 2 Харківської обл.
Анотація: План-конспект уроку на заявлену тему, мета якого — сформувати знання
про особливості будови і функції слухової
сенсорної системи; розвивати вміння встановлювати взаємозв’язки між будовою
та функціями окремих складових слухової

сенсорної системи; виховувати дбайливе
ставлення до слуху
Розробка уроку «Риби» з біологія в 7-му
класі
Нечаєва Тетяна Іванівна, учитель біології,
Червоножовтневий НВК Станично-Луганського р-ну Луганської обл.
Анотація: План-конспект уроку з мультимедійною підтримкою (медіапрезентація
додається), мета якого — розширити знання про представників надкласу Риби; розкрити особливості організації кісткових
риб, пов’язані з існуванням водному середовищі; виявити риси пристосованості
до середовища існування; продовжити
формування вмінь і навичок роботи з малюнками, додатковою літературою; виконання та оформлення лабораторного дослідження; формувати критичне мислення;
виховувати акуратність в оформленні роботи, проводити природоохоронне та екологічне виховання
Розробка уроку «Рептилії. Визначальні
ознаки будови, біологічні особливості,
середовища існування» з біології в 7-му
класі
Осадчук Зоя Всеволодівна, учитель біології,
Першотравнева школа Зміївського р-ну
Харківської обл.
Анотація: План-конспект уроку на заявлену тему, мета якого — розкрити особливості організації рептилій як справжніх наземних тварин; показати складність будови
плазунів у порівнянні з земноводними;
заохочувати учнів до самостійної дослідницької роботи; виховувати любов до живої
природи
Розробка уроку «Різноманітність земноводних. Роль земноводних у природі
та значення в житті людини» з біології в 7му класі
Панченко Світлана Миколаївна, учитель,
Браницька школа Бобровицького р-ну Чернігівської обл.
Анотація: План-конспект уроку, мета якого — ознайомити з різноманітністю земноводних, їхньою роллю в екосистемах
і житті людини; розвивати в учнів творчу
активність, уміння аналітично мислити, пізнавальний інтерес, навички самостійно
опрацьовувати додаткові джерела інформації; виховувати бережливе ставлення
до природи; формувати етичні взаємовідносини в колективі, доброзичливе ставлення
один до одного
Розробка уроку «Одномембранні органели клітини: ендоплазматична сітка, апарат Гольджі, лізосоми, вакуолі» з біології
в 10-му класі
Понікарова Олена Олександрівна, викладач хімії і біології, Мелітопольський професійний ліцей Запорізької обл.
Анотація: План-конспект уроку з мультимедійною презентацією, мета якого — перевірити знання про генетичний код, етапи
синтезу білків, роль у синтезі білка молекул
тРНК і іРНК; розв’язати задачу з написання
послідовності амінокислотних залишків
молекулі білка; розглянути особливості
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будови, функції одномембранних органел;
проаналізувати зв’язок особливостей будови органел із їхніми функціями; формувати
біологічне мислення; розвивати пам’ять,
уміння робити висновки
Розробка уроку «Розмноження та індивідуальний розвиток птахів» з біології у 8-му класі
Потапова Галина Дмитрівна, учитель біології, Остриківська школа Токмацького р-ну
Запорізької обл.
Анотація: План-конспект уроку з мультимедійною підтримкою, мета якого — розкрити основні особливості розмноження й
індивідуального розвитку птахів; розширити кругозір учнів; формувати вміння
одержувати інформацію з різних джерел,
порівнювати, узагальнювати, робити
висновки; сприяти розвитку критичного
мислення, розвитку практичного використання набутих знань і вмінь; виховувати
інтерес та бережливе ставлення до живої
природи, естетичний смак, інформаційну
культуру
Розробка уроку «Еритроцити. Групи
крові. Правила переливання крові» з біології у 8-му класі
Пуців Михайло Васильович, учитель біології, Трускавецький НВК «СЗШ № 2 — гімназія» Львівської обл.
Анотація: План-конспект уроку на заявлену тему, мета якого — ознайомити учнів
з будовою й функціями формених елементів крові людини, провести порівняння будови еритроцитів жаби й людини, вивчити
будову еритроцитів і встановити зв’язок їх
будови з функцією, що виконується, установити природу груп крові
Розробка уроку «Різноманітність земноводних, їх значення та охорона» з біології в 7-му класі
Резніченко Валентина Володимирівна, учитель біології, Роздільнянська школа № 2
Одеської обл.
Анотація: План-конспект уроку, мета якого — вивчити різноманітність земноводних,
їх класифікацію, характерні ознаки рядів
представників, показати значення земноводних у природі і житті людини та необхідність їх охорони, продовжити формувати
творчість, логічне мислення, уміння порівнювати об’єкти та робити висновки, користуючись різними джерелами, знаходити
необхідний матеріал, виділяти головне, виховувати вміння працювати в колективі,
слухати, розвивати культуру мови, навчальної праці, дбайливе ставлення до природи
Розробка уроку «Паразитичні та кровосисні членистоногі» з біології в 7-му класі
Робота Надія Анатоліївна, учитель біології,
Ганнівська школа Петрівського району Кіровоградської обл.
Анотація: План-конспект уроку на заявлену тему, мета якого — повторити поняття
«паразитизм», сформувати уявлення про
паразитичні членистоногі, з’ясувати їх значення в природі та житті людини; збагатити
словниковий запас, формувати навички роботи в групах та з додатковою літературою;
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виховувати зацікавленість до оточуючого
середовища, толерантність у спілкуванні,
культуру гігієни
Розробка уроку «Білки, жири, вуглеводи як природні органічні сполуки та компоненти їжі. Значення продуктів органічної хімії для організму людини» з біології
в 9-му класі
Саніна Ольга Юріївна, учитель біології, Новоіванівська школа Юр’ївського р-ну Дніпропетровської обл.
Анотація: План-конспект уроку з мультимедійною підтримкою, мета якого — формувати поняття про білки, жири та вуглеводи; ознайомити з їхньою роллю в організмі;
розкрити їх біологічну роль; показати застосування вуглеводів; розширити знання
про органічні сполуки; розвинути увагу,
пам’ять, раціональне, логічне мислення,
творчість, пізнавальну активність і самостійність; сформувати комунікативні навички, здатність приймати рішення; виховати культуру навчального процесу, повагу
до праці, відповідальність, ініціативу, формувати здоров’язберігаючу компетентність
Розробка уроку «Паразитичні безхребетні» з біології в 7-му класі
Утюжнікова Ольга Миколаївна, учитель
біології, Харківська спеціалізована школа
№ 80.
Анотація: План-конспект уроку, мета якого — сформувати поняття про паразитичних безхребетних, продемонструвати роль
учених у боротьбі з паразитичними організмами; розвивати вміння порівнювати
біологічні об’єкти та їхнє значення для
організмів, продовжувати формування логічного мислення; виховувати дбайливе
ставлення до власного організму та навколишніх людей, почуття відповідальності
за здоров’я
Розробка уроку «Різноманітність комах. Роль комах в екосистемах, їх значення для людини» з біології у 8-му класі
Шуляк Тетяна Анатоліївна, учитель біології,
Тульчинська спеціалізована школа-інтернат І–ІІІ ступенів — ліцей Вінницької обл.
Анотація: План-конспект уроку, мета якого — узагальнити й закріпити знання про
роль комах в екосистемах і значення їх
у житті людини; розвивати пізнавальний інтерес, уміння порівнювати, узагальнювати,
логічно мислити, робити висновки, працювати з підручником і науково-популярною
літературою, опорно-інформаційними схемами тощо
Розробка уроку «Узагальнення з теми
«Дихання»» з біології в 9-му класі
Щербак Світлана Миколаївна, учитель біології та хімії, Криворізька школа № 121
Дніпропетровської обл.
Анотація: План-конспект уроку, мета якого — узагальнити знання про значення дихальної системи, будову й функції органів
дихання, газообмін у легенях і тканинах,
дихальні рухи, регуляцію дихання; здійснити інтеграційні зв’язки біології з іншими науками; формувати інформаційне й емоційне збагачення сприйняття, мислення
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і почуттів креативної особистості; розвивати науковий світогляд, уміння узагальнювати, робити висновки; продовжити антинікотинову та протиепідемічну пропаганду
Розробка уроку «Дихання та газообмін
у тварин. Органи дихання, їх різноманітність та функції. Значення процесів дихання для вивільнення енергії в клітині»
з біології в 7-му класі
Щербань Ніна Миколаївна, заступник директора з навчально-виховної роботи, учитель біології, Сумська спеціалізована школа
№ 7 імені Максима Савченка.
Анотація: План-конспект уроку на заявлену тему, мета якого — розширити, поглибити знання про будову органів дихання
тварин, установити їх зв’язок з функціями,
показати значення газообміну в легенях
і тканинах, звернути увагу на значення дихання для підтримання життєдіяльності, показати, як відбувається ускладнення дихальної системи у тваринному світі — від
найпростіших до вищих тварин; розвивати
вміння порівнювати, установлювати причинно-наслідкові зв’язки, працювати в групах; виховувати етично-ціннісне ставлення
до природи
Розробка уроку «Квітка — орган статевого розмноження. Будова і різноманітність квіток» з біології в 6-му класі
Якименко Інна Миколаївна, учитель біології, Охтирська школа № 1 Сумської обл.
Анотація: План-конспект уроку на заявлену тему, мета якого — сформувати поняття
про квітку як орган статевого розмноження
рослини; розкрити біологічне значення її
головних частин; виявити подібність у будові квіток різних рослин; удосконалювати
вміння і навички роботи з лабораторними
приладами, підручником; виховувати уважність, спостережливість, допитливість
Виховання
Стаття «День Червоного носу (день
благо чинності)»
Гоменюк Зінаїда Прокопівна, заступник директора з НВР; Булигіна Маргарита Дмитрівна, учитель англійської мови, Херсонська
спеціалізована школа з поглибленим вивченням інформатики та іноземних мов.
Анотація: У статті показана важливість відродження духовності як невід’ємної складової формування людини майбутнього.
Проведення подібних заходів сприяє вихованню в дітей милосердя, доброти та небайдужості до чистого горя
Розробка виховної години «Ми — нація
єдина, твої ми діти, Україно!»
Арапова Ірина Іванівна, викладач, Слов’янський енергобудівний технікум Донецької обл.
Анотація: Сценарій проведення заходу, мета якого — розширити знання про фрагменти з історії України; донести необхідність збереження культурної спадщини
Батьківщини, важливість збереження патріотичного духу в кожного громадянина;
виховувати культуру взаємовідносин між

людьми в щоденному житті, повагу до традицій і звичаїв; сприяти розвитку пізнавального інтересу
Методична розробка «Виховуємо в дітях доброту» для 1-х —4-х класів
Бакаляр Ірина Володимирівна, учитель початкових класів, Харківська школа № 153.
Анотація: У розробці запропоновано дидактичний матеріал з виховання в дітях
моральних цінностей, доброти, любові до
навколишніх.
Розробка виховного заходу «Душі людської доброта» для 1-х — 4-х класів
Бердашева Лариса Євгенівна, учитель початкових класів, Першотравнева школа
Зміївського р-ну Харківської обл.
Анотація: Сценарій проведення заходу, мета якого — розширити уявлення про доброту; удосконалювати вміння аналізувати
власні відчуття, спонукати на добрі вчинки;
розвивати творчі здібності, вміння жити
в колективі, прислухатись до думки інших,
уміння спілкуватись, робити висновки;
удосконалювати усне мовлення; виховувати доброту, милосердя, повагу до старших,
готовність прийти на допомогу, повагу
до народних традицій і релігійних свят
Розробка виховного заходу «Толерантність — за і проти» для 4-х — 5-х класів
Бичко Тетяна Валеріївна, учитель початкових класів, Харківська школа № 175 «Кулиничівська».
Анотація: Сценарій проведення заходу, мета якого — ознайомлення з поняттям «толерантність»; стимулювання самоаналізу
свого ставлення до людей; формування
ціннісного ставлення до себе, уявлення про
різновиди толерантності, готовності розуміти, приймати, спілкуватися з іншими
людьми, взаємодіяти з ними на основі співчуття, порозуміння, доброзичливості; формування соціальної, громадянської, загальнокультурної, інформаційно-комунікативної компетентності
Стаття «Естетичне виховання школярів
на уроках математики»
Бобрикова Тетяна Петрівна, студентка 5-го
курсу спеціальності «Математика», Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди.
Анотація: У матеріалі на заявлену тему авторка пише, що найважливішою перевагою
кількісної мови математики є стислість
і точність. У цьому її краса, бо саме в математичній мові втілюється одна з основних
ознак краси в науці: зведення складності
до простоти
Стаття «Естетичне виховання студентської молоді засобами мистецтва»
Гусєва Оксана Григорівна, викладач образотворчого мистецтва, Володимир-Волинський педагогічний коледж ім. А. Ю. Кримського Волинської обл.
Анотація: У статті розкривається значення
впливу естетичного виховання засобами
мистецтва на процес естетичного сприйняття, вироблення естетичних потреб,
естетичної свідомості та залучення студен-
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КАТАЛОГ ПЕДАГОГІЧНИХ МАТЕРІАЛІВ
тів до художньо-естетичної діяльності
у формуванні особистості майбутнього
педагога
Розробка години спілкування «Дисципліна і культура» для 4-х класів
Демиденко Тетяна Сергіївна, учитель початкових класів, Підлубівська школа Ємільчинського р-ну Житомирської обл.
Анотація: Сценарій проведення заходу
на заявлену тему, мета якого — виховувати
культуру поведінки; розширювати та поглиблювати знання дітей про правила культурної поведінки та дисципліну; розвивати
здатність до самовиховання, вміння поводитися в громадських місцях; виховувати
повагу до себе та інших людей
Стаття «Особливості соціалізації дітей
у початковій школі на основі педагогіки
В.О. Сухомлинського»
Завгородня Вероніка Михайлівна, учитель
початкових класів, Олешківська спеціалізована школа № 4 Херсонської обл.
Анотація: У матеріалі на заявлену тему авторка пише, що підходи, обрані й упроваджені педагогами Павлиської школи, знайшли своє місце і в сучасній школі, сприяють
підготовці людини, яка не тільки знає і вміє
здійснювати певні операції, а людини,
в якій поєднано «знаннєві уміння» і соціально-культурну поведінку, ініціативність,
здатність прогнозувати, досягати мети
Стаття «Історико-етнографічний центр
«Берегиня» — шлях до формування творчої особистості»
Зєніна Наталія Володимирівна, викладач
соціально-економічних дисциплін, Костянтинівський індустріальний технікум Донецького національного технічного університету, Донецька обл.
Анотація: У матеріалі на заявлену тему авторка пише, що організація діяльності історико-етнографічного центру є основою для
розробки та вдосконалення методики залучення студентів до активної участі в навчальному процесі, розвитку навичок дослідницької роботи та публічних виступів,
свідомого ставлення до обраної спеціальності, патріотичного, естетичного й родинного виховання, формування всебічно розвиненої, творчої особистості
Розробка бесіди «Піст — це боротьба
не проти, а за тіло» для 7-х класів
Іванишин Леся Михайлівна, вихователь,
Бориславська санаторна школа-інтернат
Львівської обл.
Анотація: Сценарій проведення заходу
на заявлену тему, мета якого — узагальнити
знання учнів про піст, виховувати повагу
до християнських цінностей, розвивати
здатність до самообмеження, самоконтролю, стриманості
Розробка усного журналу «Душі людської доброта» для 8-х класів
Іванишин Леся Михайлівна, вихователь,
Бориславська санаторна школа-інтернат
Львівської обл.
Анотація: Сценарій проведення заходу
на заявлену тему, мета якого — формувати

високі моральні якості; навчати «тримати
в чистоті» свої думки та слова, допомагати
іншим з власної ініціативи; виховувати любов до батьків, рідних, близьких
Розробка усного журналу «Людина починається з добра» для 5-х класів
Іванишин Леся Михайлівна, вихователь,
Бориславська санаторна школа-інтернат
Львівської обл.
Анотація: Розробка усного журналу на морально-етичну тему
Стаття «Національно-патріотичне виховання — стратегічний напрям сучасної
освіти в системі роботи класного керівника»
Карасьова Людмила Миколаївна, учитель
математики та інформатики, Пушкарівська
школа Верхньодніпровського р-ну Дніпропетровської обл.
Анотація: У матеріалі з досвіду роботи (додається медіапрезентація) авторка пише,
що головною домінантою національно-патріотичного виховання дітей та молоді, є
формування ціннісного ставлення до суспільства, держави; відчуття своєї належності до України, усвідомлення єдності власної
долі з долею своєї країни; активної за формою та моральної за змістом життєвої позиції
Методична розробка «Програма різновікового дитячого об’єднання «Калиновий дивограй»»
Карацюба Валентина Миколаївна, педагогорганізатор, Атюшівська школа Коропського р-ну Чернігівської обл.
Анотація: Програма є результатом теоретичного обґрунтування та доповнення
авторської «Технології впровадження колективних творчих справ у вихованні підростаючого покоління»; спрямована на креативно-інноваційний особистісно зорієнтований розвиток школярів. Допоможе
створити вдалу модель дитячого об’єднання, структурувати зв’язки, визначитися
із завданнями тощо; навчитися моделювання та пристосування до умов сьогодення
в практиці навчально-виховного процесу
Методична розробка «Розвиток творчих здібностей дітей в позаурочний
час»
Кашпор Надія Єгорівна, педагог-організатор, Борівська школа № 1 імені Героя Радянського Союзу В. С. Колісника Харківської обл.
Анотація: У матеріалі на заявлену тему з досвіду роботи авторка пише, що виховання
всебічно розвиненої дитини — одне з пріоритетних завдань для школи. Задача педколективу — помітити і розкрити творчі
здібності дитини за час її перебування у навчальному закладі. Це обумовлює актуальність досвіду
Стаття «Виховна система класу. Особливості розвитку дитячого колективізму»
Кодола Інна Василівна, учитель початкових
класів, Смілянський НВК «Загальноосвітня
школа І–ІІІ ступенів № 3 — колегіум» Черкаської обл.
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Анотація: У матеріалі на заявлену тему з досвіду роботи авторка пише, що кожна з фаз
соціального розвитку особистості в колективі має серйозні наслідки для її становлення і можливостей самореалізації. Завдання
педагога полягає в тому, щоб сприяти створенню в дитячому колективі умов для доброї адаптації, індивідуалізації й інтеграції
у ньому кожної особистості
Розробка виховної години «Культура
користування мобільним телефоном»
для 5–9-х класів
Лащук Ірина Петрівна, учитель української
мови та літератури, Київська спеціалізована школа № 49 з поглибленим вивченням
французької мови.
Анотація: Сценарій проведення заходу
на заявлену тему, мета якого — дати визначення поняття «мобільна культура» на основі опрацювання наукових джерел, формувати й розвивати в учнів уміння користуватися мобільним телефоном у громадських
місцях, транспорті тощо; визначити рівень
і стан культури учнів користування мобільним зв’язком під час навчання у школі
Розробка виховної години «Від зернини
до хлібини» з для 5-х класів спеціальної
школи
Лябах Алла Петрівна, вихователь, Білоцерківська спеціальна школа-інтернат Київської обл.
Анотація: Сценарій проведення заходу, мета якого — розширювати знання про шлях
хліба з поля до столу; збагачувати знання
про народні звичаї, свята та обряди, пов’язані з хлібом, довести до відома дітей,
що хліб — результат праці людей багатьох
професій; розвивати мовлення, збагачувати словниковий запас; виховувати повагу
до праці хлібороба, прищеплювати дбайливе ставлення до хліба; слідкувати за вимовою
Розробка виховного заходу «Моральні
цінності українського народу» для 2-го
класу
Пазініч Людмила Богданівна, учитель початкових класів, Білоцерківська школа № 5
Київської обл.
Анотація: знайомити учнів з моральними
цінностями українського народу; виховувати повагу до людей, милосердя, любов до
праці, рідної мови
Методична розробка «Агітаційно-художня бригада як вагомий засіб формування громадянської позиції, свідомого
ставлення до зміцнення здоров’я учнів
НВК»
Пораденко Людмила Георгіївна, заступник
директора з виховної роботи, БілгородДністровський НВК «загальноосвітня школа ІІ ступеня — ліцей» Одеської обл.
Анотація: У розробці представлено рекомендації щодо організації та проведення такої форми позакласної роботи, як агітаційно-художня бригада. Автор визначає вплив
АХБ на формування у вихованців свідомого
ставлення до зміцнення свого здоров’я, їх
громадянської позиції та усвідомлення того, що людина — невід’ємна частка природи
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КАТАЛОГ ПЕДАГОГІЧНИХ МАТЕРІАЛІВ
Стаття «Досвід патріотичного виховання підростаючого покоління»
Прах Світлана Олексіївна, учитель початкових класів, Дніпровський НВК № 59 «Загальноосвітній навчальний заклад — дошкільний навчальний заклад».
Анотація: У статті висвітлено досвід патріотичного виховання молодших школярів
Розробка «Національно-патріотичне
виховання молодших школярів шляхом
використання фізкультхвилинок про
Україну» для 4-х класів
Сорокіна Тетяна Вікторівна, вихователь,
Сахновщинський навчально-реабілітаційний центр Харківської обл.
Анотація: Сценарії фізкультхвилинок
Розробка виховного заходу «З родини
починається людина» для 9-х — 11-х класів
Споляк Галина Володимирівна, учитель української мови та літератури, Львівська гімназія «Престиж» з поглибленим вивченням
іноземних мов.
Анотація: Сценарій проведення заходу
на заявлену тему, мета якого — плекати почуття любові, поваги, вдячності до рідних
Стаття «Інтерактивні технології та інноваційні форми й методи особистісно зорієнтованого виховання старшокласників
у процесі виховної діяльності»
Тищук Наталія Василівна, вихователь,
Кам’янець-Подільська спецшкола-інтернат
Хмельницької обл.
Анотація: У матеріалі на заявлену тему з досвіду роботи авторка пише, що особистісно
зорієнтоване виховання старшокласників
у процесі виховної роботи буде ефективним, коли добиратимуться цікаві емоційно
насичені форми практичної реалізації виховних інваріантів
Розробка виховного заходу «Дерево
не може без коріння, а людина — без сім’ї»
для 6-х — 7-х класів
Чумак Неля Василівна, учитель англійської
мови, Білгород-Дністровська школа № 5
Одеської обл.
Анотація: Сценарій проведення заходу, мета якого — розкрити знання дітей про найрідніших людей: батька і матір; учити шанувати й поважати батьків; формувати почуття обов’язку перед батьками; довести,
що батьки і діти — це одне ціле; виховувати
в учнів почуття любові, поваги до своїх рідних, бажання спілкуватися з ними, приносити їм радість
Вища освіта
Розробка заходу «Економічний
турнір»
Бровко Лариса Василівна, викладачі економічних дисциплін; Стеценко Олена Олексіївна, викладачі економічних дисциплін, Хорольський агропромисловий коледж Полтавської державної аграрної академії.
Анотація: Сценарій проведення заходу, мета якого — узагальнити і систематизувати
знання з економічних дисциплін у формі
інтелектуальної гри; сприяти розвитку
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творчого та логічного мислення, ініціативи,
уміння обґрунтувати свої думки; розвивати
інтерес до набутих економічних знань;
сприяти розвитку аналітичних здібностей,
вмінню самостійно приймати рішення
та працювати в команді; виховувати культуру поведінки та вміння спілкуватися в колективі; формувати почуття відповідальності за прийняття рішень
Розробка заняття «Конфлікти» з менеджменту
Глюзіцька Валентина Миколаївна, викладач економічних дисциплін; Тарасенко Тетяна Дмитрівна, викладач економічних
дисциплін, Хорольський агропромисловий
коледж Полтавської державної аграрної
академії, Полтавська обл.
Анотація: План-конспект уроку з мультимедійною підтримкою, мета якого —
формувати систему знань про природу
конфліктів, їх види та способи вирішення,
виробляти вміння позитивно сприймати
конфлікт, розвивати інтелектуальні вміння,
інтерес до вивчення дисципліни; виховувати почуття поваги до думки учасників конфлікту та вміння контролювати свої емоції
Розробка заняття «Селянсько-фермерське господарство» з курсу «Організація»
Глюзіцька Валентина Миколаївна, викладач економічних дисциплін; Тарасенко Тетяна Дмитрівна, викладач економічних
дисциплін, Хорольський агропромисловий
коледж Полтавської державної аграрної
академії, Полтавська обл.
Анотація: План-конспект заняття з мультимедійною підтримкою, мета якого — ознайомити з організацією створення СФГ,
вимогами до створення підприємства, документацією; розвивати інтерес до майбутньої спеціальності комунікативні вміння,
відповідальність за майбутню професію,
професійні інтереси, знання і навички,
уміння відстоювати власну думку; виховувати економічну культуру
Розробка виховного заходу «Знавці обліково-економічних та фінансових дисциплін»
Тимановська Ірина Миколаївна, викладач
обліково-фінансових дисциплін; Францева
Олена Володимирівна, викладач обліковофінансових дисциплін, Маріупольський коледж Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, Донецька обл.
Анотація: Сценарій проведення заходу
з мультимедійною підтримкою, мета якого — закріпити знання й навички з дисциплін «Бухгалтерський облік», «Фінансовий
облік», «Економіка підприємства», «Гроші
та кредит», «Фінанси», «Банківські операції»; розвивати вміння аналізувати, робити
об’єктивні висновки; удосконалювати навички професійного мовлення; виховувати
любов до професії; розкривати творчий потенціал
Розробка заняття «Як люблю я тебе,
мій народе дорогий…» з української
літератури

Арапова Ірина Іванівна, викладач, Слов’янський енергобудівний технікум Донецької обл.
Анотація: План-конспект уроку на заявлену тему, дидактична мета якого — ознайомити з творчим доробком поета, залучити
до активного читання художніх творів літератури рідного краю
Розробка заняття «Селянсько-фермерське господарство» з курсу «Організація»
Глюзіцька Валентина Миколаївна, викладач економічних дисциплін; Тарасенко Тетяна Дмитрівна, викладач економічних
дисциплін, Хорольський агропромисловий
коледж Полтавської державної аграрної
академії, Полтавська обл.
Анотація: План-конспект заняття з мультимедійною підтримкою, мета якого — ознайомити з організацією створення СФГ,
вимогами до створення підприємства, документацією; розвивати інтерес до майбутньої спеціальності комунікативні вміння,
почуття відповідальності за майбутню професію, професійні інтереси; виховувати
професійні знання і навички, уміння відстоювати власну думку, економічну культуру
Стаття «Проблеми фінансування в галузі охорони праці у вищих навчальних
закладах»
Бардадим Володимир Вікторович, викладач,
інженер з охорони праці, Смілянський коледж харчових технологій Національного
університету харчових технологій, Черкаська обл.
Анотація: У матеріалі на заявлену тему з досвіду роботи автор пише, що головним недоліком стану охорони праці в навчальних
закладах державної форми власності є щорічне неналежне фінансування питань
охорони праці
Методична розробка «Національні
особливості європейської кухні»
з дисципліни «Кухня народів світу»
Богатирьова Юлія Леонідівна, викладач
спецдисциплін, Маріупольський коледж
Донецького національного університету
економіки і торгівлі імені Михайла ТуганБарановського, Донецька обл.
Анотація: Мета заняття — ознайомлення
студентів з національними особливостями
приготування їжі європейських країн; узагальнення і систематизування знань з теми
для подальшого використання на практиці;
розвиток логічного мислення, уміння аналізувати, робити висновки щодо виконаної
роботи, формування наукового світогляду;
активізування пізнавальної діяльності,
творчої активності; прищеплення відповідальності, дисциплінованості, самостійності мислення, зацікавленості до навчання,
любові до професії
Стаття «Самостійна підготовка студентів до занять з історії України»
Боярчук Ольга Петрівна, викладач суспільних дисциплін, Нововолинський електромеханічний коледж Волинської обл.
Анотація: У статті розкрито суть одного
з основних завдань навчального процесу —
навчити студентів працювати самостійно
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і поповнювати свої знання з історії України
у час, вільний від обов’язкових занять
Розробка виховного заходу «Найліпший клад — це сімейний лад»
Ващенко Лариса Дмитрівна, викладач, Маловисторопський коледж імені П. С. Рибалка Сумського національного аграрного університету, Лебединський р-н Сумської обл.
Анотація: Сценарій виховного заходу
Розробка заняття «Особливості конструкції тунельних печей для випалу керамічних труб» з дисципліни «Теплотехнічне
обладнання виробництва кераміки»
Ведмідь Наталія Олексіївна, викладач спецдисциплін, Роменський коледж Київського
національного економічного університету
імені Вадима Гетьмана, Сумська обл.
Анотація: План-конспект заняття на заявлену тему, навчальна мета якого — засвоїти
особливості конструкції тунельних печей
для випалу каналізаційних і дренажних
труб; ознайомитися з принципом дії тунельної печі для випалу керамічних труб;
розширити знання у сфері основних аеродинамічних схем газоповітряних потоків;
закріпити знання з температурних та
аеродинамічних режимів роботи тунельних
печей
Стаття «Використання мультимедійних
засобів навчання при викладанні французької мови»
Вовк Тамара Михайлівна, викладач, Вугледарський коледж Донецького державного
університету управління, Донецька обл.
Анотація: У матеріалі на заявлену тему з досвіду роботи авторка пише, що технологічні
новинки допомагають активізувати самомотивацію студентів, їхнє креативне мислення, самостійність і прагнення до всебічного отримання та засвоєння інформації,
стимулювати допитливість та інтерес до наукової діяльності
Розробка заняття «Професія вихователя» з англійської мови за професійним
спрямуванням
Волошина Олена Сергіївна, викладач англійської мови, Бродівський педагогічний
коледж ім. Маркіяна Шашкевича Львівської обл.
Анотація: План-конспект заняття з мультимедійною підтримкою. Objectives: to
activate and enlarge the vocabulary on the
topic; to foster communicative competence in
listening, reading and writing; to encourage
students’ spontaneous communication; to
develop logical thinking, initiative, imagination and creativity; to widen students’ knowledge on the topic; to promote professional
orientation, responsible attitude to the
teaching career
Стаття «Формування та розвиток творчого мислення та творчих умінь студентів
на індивідуальних заняттях з хорового диригування»
Голинська Наталія Георгіївна, викладач хорового диригування та концертмейстер,
Білгород-Дністровське педагогічне училище, Одеська обл.

Анотація: Кожне індивідуальне заняття
з хорового диригування — це різноманітність видів і методів діяльності, це своєрідна лабораторія творчої думки, творчої
діяльності як студента, так і педагога. І важливо не навчити диригувати, а викликати
бажання займатися виконавською діяльністю
Розробка заняття «Обчислення невизначених інтегралів» з вищої математики
Гриценко Валентина Миколаївна, викладач
математики, Сумський будівельний коледж.
Анотація: План-конспект заняття, мета якого — узагальнити знання з теми; перевірити
засвоєння методів інтегрування; удосконалити вміння знаходити невизначені інтеграли; розвивати увагу, логічне мислення,
математичне мовлення; виховувати почуття відповідальності, уміння слухати, висловлювати свою точку зору; виховувати
пізнавальний інтерес до предмета, самостійність у прийнятті рішення, охайність
і точність при обчисленні невизначених інтегралів
Розробка заняття «Лікувальна гімнастика» з фізичної культури
Грицюк О. А., викладач фізичного виховання, Новобузький педагогічний коледж
Миколаївської обл.
Анотація: План-конспект уроку на заявлену тему, мета якого — підвищити працездатність і комплексно оздоровити організм
студентів спеціальної медичної групи засобами фізичного виховання
Розробка заняття «Відокремлення води і механічних домішок від нафти»
з курсу «Буріння свердловини та видобуток нафти і газу»
Дмитрюк Олена Миколаївна, викладач, Роменський коледж Київського національного економічного університету імені Вадима
Гетьмана.
Анотація: План-конспект заняття з мультимедійною підтримкою (медіапрезентація
додається), навчальна мета якого — показати роль нафти в житті людини, вивчити
процес утворення емульсій при різних способах експлуатації, розкрити характеристики емульсій, дати уявлення про сучасні
методи відокремлення води і механічних
домішок від нафти
Стаття «Застосування проектної форми
роботи на заняттях з іноземної мови»
Довгорук Лариса Петрівна, викладач іноземних мов, Новгород-Сіверське медичне
училище Чернігівської обл.
Анотація: Мета роботи: розкрити переваги
проектної форми роботи на заняттях з іноземної мови; довести, що застосування проектної форми роботи на заняттях з іноземної мови є необхідним чинником формування загальнокультурних, соціально
активних і творчих компетентностей студентів
Стаття «Підготовка студентів до сімейного життя»

Усі представлені роботи опубліковані на веб-сайті видавництва:
http://osvita.ua/school/lessons_summary/

Дорошенко Світлана Василівна, заступник
директора з виховної роботи, викладач
дисципліни «Сімейно-побутова культура
та домашня економіка», Білгород-Дністровський державний аграрний технікум Одеської обл.
Анотація: У матеріалі на заявлену тему з досвіду роботи авторка пише, що важливе
місце у вихованні молоді має належати спеціальній цілеспрямованій роботі з проблем
підготовки до шлюбу. Така підготовка можлива в технікумі при вивченні дисципліни
«Сімейно-побутова культура та домашня
економіка»
Стаття «Організація і методика проведення олімпіади з дисципліни «Економіка
підприємства»»
Єськова Анжела Миколаївна, викладач,
Костянтинівський індустріальний технікум
Донецького національного технічного університету, Донецька обл.
Анотація: У матеріалі на заявлену тему авторка пише, що олімпіада —одна з найважливіших форм позакласної роботи, яка
сприяє розвитку пізнавальних інтересів студентів. Що вищий етап проведення олімпіади — то менше коло його учасників, вищі вимоги до рівня їхньої підготовки й конкретніша мета — завоювати одне з призових місць,
щоб мати змогу взяти участь в обласній олімпіаді з економіки підприємства
Розробка заняття «Поняття шлюбу
та умови його укладення» із сімейного
права
Журид Світлана Олександрівна, викладач,
Роменський коледж Київського національного економічного університету ім. Вадима
Гетьмана.
Анотація: План-конспект заняття, навчальна мета якого — з’ясувати зміст понять
«шлюб», «реєстрація шлюбу», «санація
шлюбу», «недійсний шлюб», «РАЦС», «фіктивний шлюб», «шлюбний договір»; визначити ознаки й порядок реєстрації шлюбу;
схарактеризувати зміст та особливості
укладання шлюбного договору
Розробка заняття «Міжнародні валютно-кредитні відносини» з курсу
«Гроші та кредит»
Іващук Ольга Олегівна, викладач, Чортківський коледж економіки та підприємництва Тернопільського національного економічного університету, Тернопільська обл.
Анотація: Конспект заняття на заявлену тему, мета якого — сформувати знання про
сутність, структуру й особливості прояву
валютних відносин; поглибити знання про
функціонування валютного ринку та структуру платіжного балансу; удосконалити
вміння та навички аналізувати дії міжнародних організацій та їх вплив на економіку
та банківську систему України
Розробка заняття «Демографічні показники та методи їх розрахунку» з курсу
«Соціальна медицина та організація охорони здоров’я»
Каток Тетяна Іванівна, викладач соціальної
медицини, Новгород-Сіверське медичне
училище Чернігівської обл.

Передплатний індекс 21853
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Стаття «Система організації фізкультурно-спортивної діяльності студентів»
Кіоссе Савелій Михайлович, викладач фізичної культури, Білгород-Дністровське педагогічне училище Одеської обл.
Анотація: У матеріалі на заявлену тему з досвіду роботи автор пише, що тільки за допомогою постійного фізичного вправляння
можна досягти збільшення активності організму й розвинути його фізичний потенціал, забезпечити ефективне формування
у студентів позитивної мотивації до здорового способу життя

Методична розробка «Технології інтегрованого навчання на заняттях з інформатики»
Криволевич Ірина Анатоліївна, викладач інформатики, Криворізький коксохімічний
технікум Національної металургійної академії України Дніпропетровської обл.
Анотація: У матеріалі на заявлену тему з досвіду роботи авторка пише, що майбутній
спеціаліст повинен мати можливість вільно
оперувати великими обсягами інформації.
У цьому плані інформаційні комп’ютерні
технології повинні являти собою не лише
засіб вивчення і дослідження, а бути підручним інструментарієм для вирішення професійних задач фахівця

Стаття «Розвиток творчих здібностей
студентів на заняттях з української літератури як засіб формування компетентності
випускника»
Кобальчинська Наталя Андріївна, викладач
української та світової літератури методики навчання української мови, БілгородДністровське педагогічне училище
Одеської обл.
Анотація: У матеріалі на заявлену тему авторка пише, що в сучасній педагогіці має
місце багатоваріантність форм і методів інноваційного
навчання,
спрямованих
на якісне засвоєння знань студентами, розвиток їхньої розумової діяльності, виявлення умінь і навичок критичного осмислення
проблем, набуття досвіду самостійного
опрацювання навчального матеріалу, пошукової роботи, набуття якостей, які стануть у пригоді в подальшому житті

Методично-практичний
посібник
до заняття з інженерної графіки на тему «Різьбове з’єднання двох деталей з нарізкою»
Кудіна Тетяна Юріївна, викладач, Дніпродзержинський індустріальний коледж
Українського державного хіміко-технологічного університету, Дніпропетровська обл.
Анотація: План-конспект уроку з мультимедійними матеріалами на заявлену тему,
мета якого — навчити імітувати різьбове
з’єднання двох деталей і виконувати складальне креслення цього з’єднання; формувати уважність, спостережливість, охайність при виконанні креслень, точність
у зображенні різьби і нанесенні розмірів,
розвивати образне мислення й технічний
кругозір з опорою на життєвий практичний
досвід

Стаття «Використання технології вебквестів для мотивації самостійної роботи студентів у вивченні іноземної мови»
Ко зак Лі лія Ва ле рі їв на, ви кла дач іно земної мо ви, Еко но мі ко-прав ни чий ко ледж За по різь ко го на ці о наль но го уні верситету.
Анотація: У матеріалі на заявлену тему з досвіду роботи авторка пише, що однією з методик, яка вчить знаходити необхідну інформацію, піддавати її аналізу, систематизувати та розв’язувати поставлені задачі є
методика веб-квестів

Розробка заняття «Що таке економіка?»
з англійської мови
Левчук Наталія Мирославівна, викладач
іноземних мов, Нововолинський електромеханічний коледж, Волинська обл.
Анотація: План-конспект уроку на заявлену тему. The aim of the lesson: presentation
material about economics, giving new
information

Анотація: Розробка практичного заняття
на заявлену тему

Розробка заняття «Загальні відомості
про противикидне обладнання» з курсу
«Бурове устаткування»
Кривогуз Лілія Миколаївна, викладач спецдисциплін, Роменський коледж Київського
національного економічного університету
ім. В. Гетьмана, Сумська обл.
Анотація: План-конспект заняття на заявлену тему, мета якого — ознайомити з призначенням противикидного обладнання;
вимогами, що пред’являються до нього; типовими схемами обладнання свердловин;
навчати аналізувати й узагальнювати матеріал, робити логічні висновки; розвивати
аналітичне та логічне мислення, уміння
прогнозувати протікання технологічних
процесів і здатність до аргументації власної
позиції; формувати професійну орієнтацію, повагу та гордість до вибраної професії, виховувати повагу один до одного та почуття взаємодопомоги
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Розробка виховної години «Моя професія — моє майбутнє
Леденко Ольга Петрівна, викладач економічно-облікових дисциплін, Бобровицький коледж економіки та менеджменту
ім. О. Майнової, Чернігівська обл.
Анотація: Розробка виховної години для
студентів коледжу
Розробка заняття «Money matters» з англійської мови за професійним спрямуванням
Луців Руслана Степанівна, викладач, Чорт ків ський ко ледж еко но мі ки і під при єм ниц т ва Тер но піль сько го на ці о наль но го
еко но міч но го уні вер си те ту, Тер но пільська обл.
Анотація: Розробка заняття для студентів 3го курсу спеціальності «Фінанси і кредит»
Стаття «Особливості використання особистого сайту викладача»
Новікова Наталія Володимирівна, викладач,
Машинобудівний коледж Донбаської державної машинобудівної академії.

Анотація: У матеріалі на заявлену тему з досвіду роботи авторка пише, що для успішної
роботи викладачу потрібно не тільки самому активно використовувати сучасні інформаційні технології, але й робити так,
щоб і студенти активно використовували їх.
Однією з важливих форм роботи сучасного
викладача є створення й використання особистого інтернет-сайту
Розробка виховного заходу «Чи віддаю,
чи то люблю — взамін нічого не роблю»
(сторінками творчості волинської поетеси
Ніни Горик)»
Олексюк Людмила Володимирівна, викладач української мови та літератури, Нововолинський електромеханічний коледж
Волинської обл.
Анотація: Сценарій проведення заходу, мета якого — познайомити студентів з багатогранністю таланту Н. Горик; розвивати
навички виразного читання та розуміння
ліричних творів; виховувати патріотичні
почуття любові до рідного краю — Волині,
гордості за митців-краян
Розробка виховного заходу «»Любов,
лише любов врятує світ…» (чарівний світ
поезії Світлани Костюк)»
Олексюк Людмила Володимирівна, викладач української мови та літератури, Нововолинський електромеханічний коледж
Волинської обл.
Анотація: Сценарій проведення заходу, мета якого — познайомити з книгою віршів
волинської поетеси С. Костюк «Траєкторія
самоспалення», викликати інтерес до її
творчості; удосконалювати навички виразного читання; формувати інтерес до літературного краєзнавства, внутрішню потребу
відкривати імена місцевих письменників,
пізнавати їхню творчість; виховувати патріотизм, національну самосвідомість; сприяти формуванню активної життєвої позиції
Розробка заняття «Допоміжні машини»
з курсу «Електрорухомий склад залізниць»
Онищук Петро Петрович, викладач, Слов’янський коледж транспортної інфраструктури Донецької обл.
Анотація: План-конспект заняття, мета якого — ознайомити з призначенням і конструкцією допоміжних машин електровозів
постійного струму, їхніми технічними даними; розвивати логічне мислення, уважність;
формувати мотивацію постійного самовдосконалення і змістовної професійної діяльності шляхом реалізації інтелектуальних
можливостей студентів
Стаття «Сучасні проблеми, стан і перспективи розвитку фізичного виховання,
здоров’я та професійної підготовки студентської молоді»
Патлаєнко Віра Іванівна, викладач педагогіки, Білгород-Дністровське педагогічне
училище Одеської обл.
Анотація: У матеріалі на заявлену тему з досвіду роботи авторка пише, що сучасний
фахівець повинен відзначатися не тільки
високим рівнем професійної підготовки,
але і гарним здоров’ям

Усі представлені роботи опубліковані на веб-сайті видавництва:
http://osvita.ua/school/lessons_summary/

КАТАЛОГ ПЕДАГОГІЧНИХ МАТЕРІАЛІВ
Розробка заняття «Закони постійного
струму» з фізики
Пихтіна Олена Іванівна, викладач, Нікопольський технікум Національної металургійної академії України, Дніпропетровська обл.
Анотація: Конспект заняття на заявлену тему, мета якого — систематизувати знання
про природу струму; перевірити вміння
працювати з електричними приладами,
збирати електричні ланцюги; закріпити
знання та вміння з цієї теми при розв’язуванні задач; розвивати мислення та вміння
аналізувати отриману інформацію, розвивати здібності до експериментальної діяльності, самостійність студентів; формувати
вміння концентрувати увагу, вести діалог,
аргументовано виражати свою думку

світогляд молоді, патріотичні почуття; удосконалити навички формулювання й висловлювання власної думки, аргументації
та переконання; виховання студентів у дусі
миру, демократії, прав людини, толерантності і взаєморозуміння, причетності
до розв’язання світових проблем через партнерство в системі ООН

Розробка заняття «Конденсатор. З’єднання конденсаторів. Енергія електричного поля конденсатора» з фізики
Пихтіна Олена Іванівна, викладач, Нікопольський технікум Національної металургійної академії України, Дніпропетровська обл.
Анотація: Конспект заняття на заявлену тему, мета якого — узагальнити та систематизувати знання за темою; формувати навички розв’язування задач, аналізу джерел інформації; дати інформацію про створення
перших конденсаторів (за сторінками історії); розвивати навички та вміння класифікувати й узагальнювати, формулювати
висновки на підставі вивченого матеріалу,
розвивати самостійне мислення та інтелект, грамотну усну мову; виховувати світоглядні поняття причинно-наслідкових
зв’язків в оточуючому середовищі; знайомити з навколишнім середовищем; виховувати любов до природи, почуття товариської взаємодопомоги, етики групової
роботи

Розробка заняття «Розрахунок складних лінійних кіл постійного струму» з курсу «Теоретичні основи електротехніки»
Рубцова Любов Олександрівна, голова циклової комісії загальних електротехнічних
дисциплін, Слов’янський енергобудівний
технікум Донецької обл.
Анотація: План-конспект заняття на заявлену тему, мета якого — навчити студентів
методів самостійного вивчення і аналізу
програмного матеріалу, використовуючи
сучасні інформаційні та педагогічні технології, сприяти розвитку творчого мислення,
набуттю навичок з розрахунку складних
електричних кіл

Стаття «Організація самостійної роботи студентів у ВНЗ І–ІІ рівнів акредитації»
Пойда Олег Миколайович, викладач, Хорольський агропромисловий коледж Полтавської аграрної академії, Полтавська обл.
Анотація: У матеріалі на заявлену тему з досвіду роботи автор пише, що суть самостійної роботи, спрямованої на формування розумової самостійності, повинна визначатися не структурою заняття, не формами
організації останньої, а характером суті завдання, яке виконують студенти, його логічною природою, значенням для виховання та розвитку студентів, якістю досягнутих результатів
Розробка факультативного заняття
«ЮНЕСКО — організація освіти, науки
і культури»
Приходько Наталія Анатоліївна, викладач
географії, Професійно-педагогічний коледж Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка Сумської обл.
Анотація: План-конспект заняття, мета якого — розширити знання про ЮНЕСКО; допомогти зрозуміти важливість об’єднання;
сприяти усвідомленню місця України серед
країн-членів ЮНЕСКО, формувати новий

Сценарій церемонії нагородження найкращих викладачів і студентів коледжу
«Сова—2015»
Процик Галина Василівна, заступник директора з виховної роботи, Бережанський
агротехнічний коледж Національного університету біоресурсів і природокористування України, Тернопільська обл.
Анотація: Сценарій урочистої церемонії

Стаття «Модульно-рейтингова система
навчання при викладанні дисципліни «Теоретичні основи електротехніки»»
Рубцова Любов Олександрівна, викладач
дисциплін «Теоретичні основи електротехніки» та «Електричні машини і трансформатори», Слов’янський енергобудівний
технікум Донецької обл.
Анотація: У матеріалі на заявлену тему з досвіду роботи авторка пише, що запровадження модульно-рейтингової системи
навчання найповніше відповідає сучасним
викликам освіти. Модульно-рейтингова
система дає можливість інтенсифікувати
навчальний процес і посилити пізнавальну
активність студентів
Розробка заняття «Мова програмування С++. Поняття структури. Шаблон структури. Структурна змінна» із системного програмування
Руденко Антоніна Петрівна, викладач спецдисциплін, Роменський коледж Київського
національного економічного університету
імені Вадима Гетьмана, Сумська обл.
Анотація: План-конспект заняття з мультимедійною підтримкою та додатками, мета
якого — ознайомити з модульним структурним програмуванням; вивчити поняття
структури; навчити використовувати в програмуванні шаблони структур, структурних змінних, масивів структур; розвивати
аналітичне й логічне мислення, пізнавальні
можливості, технічні вміння; виховувати
зацікавленість дисципліною, прагнення
отримувати нові знання самостійно; формувати відповідне ставлення до обраної
спеціальності

Усі представлені роботи опубліковані на веб-сайті видавництва:
http://osvita.ua/school/lessons_summary/

Методична розробка «Організація проведення предметних тижнів і тижнів спеціальностей»
Ручко Людмила Миколаївна, завідувач соціально-економічного відділення, Роменський коледж Київського національного
економічного університету імені Вадима
Гетьмана, Сумська обл.
Анотація: У роботі визначено мету, завдання та функції предметних тижнів, дано загальні рекомендації щодо планування предметних тижнів і тижнів спеціальностей
Розробка заняття «Компонентна технологія Delphi. Властивості компонентів»
Сєразєєва Вікторія Вікторівна, викладач,
Смілянський коледж харчових технологій
Національного університету харчових технологій, Черкаська обл.
Анотація: План-конспект заняття з мультимедійною підтримкою, мета якого — ознайомити з властивостями компонентів середовища програмування Delphi; порівняти
методи застосування властивостей компонентів при створенні програмних продуктів; розвивати пізнавальний інтерес, уміння
порівнювати, аналізувати, узагальнювати,
робити логічні висновки; виховувати інтерес до вивчення дисципліни
Розв’язування задач на обчислення
Sп.п та об’єму призми, паралелепіпеда
Сидоренко Алла Миколаївна, викладач, Нікопольський технікум Національної металургійної академії України, Дніпропетровська обл.
Анотація: Конспект заняття на заявлену тему, мета якого — повторити основні властивості призми і паралелепіпеда, закріпити
формули для знаходження площі поверхні
та об’єму тіл, формувати уміння розв’язувати задачі, використовуючи властивості
призми та паралелепіпеда; узагальнити
знання з теми; показати практичне застосування одержаних знань; розвивати логічне
мислення, просторові уявлення, увагу,
пам’ять; виховувати охайність, культуру
поведінки
Розробка заняття «Ukraine» з англійської мови
Синельник Олена Олександрівна, викладач, Слов’янський енергобудівний технікум, Донецька обл.
Анотація: План-конспект заняття, мета якого — удосконалювати навички усного мовлення, аудіювання, письма. уживання граматичних структур у мовленні; розвивати
пам’ять, здатність логічно й послідовно висловлювати свою думку, мовленнєву реакцію, здатність планувати мовленнєвий учинок, навички сприймання іноземної мови
на слух, культуру спілкування, творче ставлення й пізнавальний інтерес до вивчення
англійської мови; виховувати самостійність, зосередженість у вираженні своїх думок, формувати інтерес до вивчення англійської мови
Інтелектуальна гра «Крилаті фрази
та афоризми»
Соловйова Тетяна Іванівна, заступник директора з навчальної роботи, викладач
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суспільних дисциплін, Олександрійський
технікум Білоцерківського національного
аграрного
університету,
Кіровоградська обл.
Анотація: Сценарій проведення заходу,
мета якого — стимулювати інтерес до вивчення філософії, розширити знання про
зв’язки філософії з іншими дисциплінами;
розвивати пам’ять, уяву, кмітливість; виховувати почуття поваги, любові до усної
народної творчості, формувати навички
культурного спілкування, бажання знати
та використовувати глибоку народну
мудрість
Сценарій засідання Центру соціальнопсихологічних досліджень «Analiticum»
Стреляєва Олена Вікторівна, викладач психології, Костянтинівський індустріальний
технікум Донецького національного технічного університету, Донецька обл.
Анотація: Сценарій проведення заходу, мета якого — поглибити рівень знань про історію, звичаї і традиції українського народу, розкрити їх красу; формувати високий
ідеал родинно-сімейних відносин, духовності, культури, дружби, кохання, відповідальності за вчинки, національну свідомість, патріотизм; довести до свідомості
студентів, що міцна сім’я — головне в житті людини; виховувати любов до духовних
надбань народу, почуття прекрасного і шанобливого ставлення до сімейних традицій,
культуру поведінки; сприяти розвитку
вміння розуміти людину на невербальному
рівні.
Методична розробка заняття «Чай, кава, чайні та кавові напої» з дисципліни
«Товарознавство. Продовольчі товари»
Темнохуд Елеонора Олександрівна, викладач, Маріупольський коледж Донецького
національного університету економіки
і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, Донецька обл.
Анотація: План-конспект заняття на заявлену тему з мультимедійною підтримкою
(медіапрезентація додається), мета якого —
вивчити стан ринку чаю й кави, хімічний
склад і харчову цінність, особливості виробництва, класифікацію і асортимент, вимоги до якості, пакування, маркування,
умови і терміни зберігання чаю, кави, чайних і кавових напоїв
Розробка заняття «Операції з пластиковими картками»
Тимановська Ірина Миколаївна, викладач
обліково-фінансових дисциплін, Маріупольський коледж Донецького національного університету економіки і торгівлі імені
Михайла Туган-Барановського, Донецька обл.
Анотація: План-конспект заняття з мульти ме дій ною під трим кою (ме ді ап ре зен тація до да єть ся), ме та яко го — за сво ї ти
сутність і роль платіжних карток, охаракте ри зу ва ти по ря док їх емі сії і об слу го ву вання, ознайомити з процесом здійснення
платежів за допомогою пластикових карток, за сво ї ти пра ви ла без печ но го ко рис туван ня пла тіж ною кар т кою; спри я ти
розвит ку фі нан со вої та ін фор ма цій ної
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гра мот нос ті, ак ти ві зу ва ти ро зу мо ву та
творчу діяльність
Розробка заняття «Механічні хвилі»
з фізики.
Тичук Руслан Борисович, викладач фізики,
програмування; голова циклової комісії,
Вінницький коледж Національного університету харчових технологій.
Анотація: План-конспект заняття з мультимедійною підтримкою, мета якого — дати
уявлення про механічні, звукові хвилі, про
механізм поширення хвиль у пружному середовищі, довжини хвилі; ознайомити
з властивостями звуку, звуковими явищами; виховувати прагнення до самостійного
поповнення знань, колективізм, культуру
поведінки, свідомої дисципліни, професійні
якості, інтерес до вивчення фізики; сприяти розвитку пізнавальних інтересів, мотивувати необхідність вивчення теми для
професійного навчання; розвивати логічне
мислення, політехнічний кругозір, уміння
аналізувати, робити висновки
Розробка заняття «Масиви» з програмування
Ткаченко Вікторія Миколаївна, викладач
спецдисциплін, Роменський коледж Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана, Сумська обл.
Анотація: План-конспект заняття з мультимедійною підтримкою (медіапрезентація
додається), мета якого — вивчити поняття,
особливості внутрішнього подання, способів генерації й виведення одновимірних масивів, навчитися виконувати оголошення,
ініціалізацію, генерацію і виведення масивів при виконанні завдань мовою Object
Pascal; розвивати уявлення про можливості
програмного середовища Object Pascal;
прищепити навички роботи в середовищі,
самостійної роботи, узагальнення; розвивати дослідницький підхід у пізнанні нового,
уміння застосовувати на практиці отримані
знання; виховувати почуття відповідальності за результати праці
Методичні рекомендації до проектної
роботи з теми «Вплив мистецтва на естетичний розвиток людини»
Удод Ірина Василівна, викладач, Сумський
будівельний коледж.
Анотація: Матеріал методрозробки стосується як теоретичних питань (описання
методики проведення проектної роботи),
так і практичних аспектів (надання зразків
вправ для різних етапів проектної роботи
та розгорнутого плану заняття-презентації
проектів та оцінювання результатів роботи)
Розробка заняття «Сутність та структура посттравматичного стресу»
Федько Сергій Миколайович, викладач
спецдисциплін, Роменський коледж Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана, Сумська обл.
Анотація: План-конспект заняття, мета якого — розкрити сутність посттравматичного
стресового розладу; розвивати зацікавленість навчальним матеріалом, формувати
науковий світогляд; сприяти розвитку здат-

ності опиратися дії стресорів; сприяти
формуванню пізнавального інтересу, психологічної грамотності, соціальної компетентності
Методична розробка заняття «Облік
витрат діяльності» з бухгалтерського
обліку
Францева Олена Володимирівна, викладач
обліково-фінансових дисциплін, Маріупольський коледж Донецького національного університету економіки і торгівлі імені
Михайла Туган-Барановського, Донецька обл.
Анотація: План-конспект заняття з мульти ме дій ною під трим кою (ме ді ап ре зен тація додається), мета якого — закріпити
теоретичні знання й набути практичні навички з обліку витрат діяльності з використан ням ін фор ма цій но-ко му ні ка цій них
технологій при відтворенні реальної обстановки для функціонування учасників, які
виконують конкретні дії під керівництвом
викладача, приймають необхідні рішення
для досягнення поставлених цілей
Розробка заняття «Способи інтегрування» з вищої математики
Цівина Леся Михайлівна, викладач математики, Хорольський агропромисловий
коледж Полтавської державної аграрної
академії, Полтавська обл.
Анотація: План-конспект заняття, мета якого — ознайомити з різними способами інтегрування; навчити обчислювати невизначені інтеграли цими способами; формувати
вміння виступати перед аудиторією; формулювати й відстоювати думку; сприяти
розширенню кругозору; розвивати спостережливість, логічне мислення, інтелектуальні здібності, пізнавальний інтерес,
навики колективної праці; виховувати працелюбність, зібраність, самостійність, організованість, вимогливість до себе та математичну культуру
Розробка відкритого засідання гуртка
«Конкурс студентської творчості «Податковий Всесвіт»
Шаповалова Олена Вікторівна, викладач
економічних дисциплін, Костянтинівський
індустріальний технікум Донецького національного технічного університету, Донецька обл.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду,
ди дак тич на ме та яко го — фор му ван ня й
удос ко на лен ня по дат ко вих знань; ви вчення й розуміння ролі, значення та місця
по дат ків; спри ян ня твор чо му під хо ду
до організації дослідницької роботи; виховання та формування свідомого ставлення
до сплати податків, сприяння налагодженню пар т нер ських від но син між по дат ків ця ми та плат ни ка ми по дат ків; ре алі за ція
твор чих здіб нос тей при скла дан ні пре зента цій, у про зі, по езії, об ра зот вор чо му
мистецтві
Розробка заняття «Лічильники»
Шокота Тетяна Анатоліївна, викладач спецдисциплін, Роменський коледж Київського
національного економічного університету
імені Вадима Гетьмана, Сумська обл.

Усі представлені роботи опубліковані на веб-сайті видавництва:
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Анотація: План-конспект заняття з мультимедійною підтримкою (медіапрезентація
додається), мета якого — ознайомити
з основними поняттями, призначенням
і класифікацією лічильників, принципом
побудови схем та їх умовним позначенням;
розвивати творчий підхід, логічне мислення, прагнення до активного засвоєння
знань, уміння працювати в колективі, аналізувати й виділяти головне; виховувати
інтерес до професії, серйозний підхід
до роботи; викликати зацікавленість до теми, виховувати пильність, дисциплінованість, формувати почуття відповідальності
за прийняття рішення
Стаття «Формування і розвиток професійних компетенцій майбутніх
вчителів музики в контексті інтеграції
мистецтв»
Юнак Ольга Едуардівна, викладач, концертмейстер, Білгород-Дністровське педагогічне училище Одеської обл.
Анотація: У статті розглянуто проблему застосування інтеграції мистецтв з метою
формування і розвитку професійних компетенцій майбутнього педагога-музиканта.
Феномен інтеграції розглянуто як педагогічну технологію та як освітній принцип.
Наведено приклади реалізації інтеграції
мистецтв у процесі вокально-диригентської
підготовки вчителя музики
Всесвітня історія
Розробка уроку «Османська імперія.
Персія» із всесвітньої історії у 8-му класі
Казановська Світлана Миколаївна, учитель
історії, Уманська школа № 5 ім. В. І. Чуйкова Черкаської обл.
Анотація: План-конспект уроку на заявлену тему
Розробка уроку «Природно-географічні
умови Давнього Єгипту» із всесвітньої історії в 6-му класі
Карпенко Любов Василівна, учитель історії
та географії, Вочицький ліцей імені
В. Ф. Мицика.
Анотація: План-конспект уроку, мета якого — установити хронологічну послідовність правління Хатшепсут, Тутмоса ІІІ,
Ехнатона, Тутанхамона, Рамзеса ІІ як фараонів, що залишили особливий слід в історії
періоду Нового царства в Єгипті; охарактеризувати їхню діяльність; розвивати вміння встановлювати причинно-наслідкові
зв’язки між історичними явищами, аналізувати історичний текст; виховувати толерантне ставлення до історичних діячів минулого
Розробка уроку «Стародавня Індія»
із всесвітньої історії в 6-му класі
Кошовенко Вікторія Вікторівна, учитель,
Охрамієвицька школа Корюківського р-ну
Чернігівської обл.
Анотація: План-конспект уроку, мета якого — ознайомити з процесом формування
цивілізації в Індії; описати природно-географічні умови та їх вплив на розвиток цивілізацій в Індії, причини розквіту Індії

за царя Ашоки; охарактеризувати індійські
цивілізації в долині Інду і Гангу, локалізувати їх на карті; розвивати логічне й образне
мислення, вміння визначати вплив природних умов на життя людей в Індії; пояснювати основні поняття; формувати навики роботи з картою; виховувати гуманізм
Розробка уроку «Утворення імперії
Александра Македонського» із всесвітньої
історії в 6-му класі
Молнар Оксана Михайлівна, учитель історії, Хустський НВК № 1 Закарпатської обл.
Анотація: План-конспект уроку з мультиме дій ною під трим кою, ме та яко го — ви вчи ти мар ш рут і де та лі схід но го по хо ду
Александра Македонського; розширити й
уза галь ни ти знан ня про ви дат но го пра вителя та полководця; продовжити формування умінь роботи в групах, з історичною
картою, історичними джерелами та додатко вою лі те ра ту рою; скла дан ня таб лиць,
історичного портрета, формувати соціальну й полікультурну компетентність; виховати інтерес до історичного минулого, критич не та ша ноб ли ве став лен ня до ді ячів
минулого
Розробка уроку «Доба «проспериті».
Велика депресія. «Новий курс» Ф. Д. Рузвельта» із всесвітньої історії в 10-му класі
Островська Людмила Анатоліївна, учитель
історії, Сумська спеціалізована школа № 7
імені Максима Савченка.
Анотація: План-конспект уроку, мета якого — охарактеризувати добу «проспериті»
у США; визначити причини і наслідки
«Великої Депресії»; проаналізувати шляхи
подолання проявів економічної кризи; розвивати історичне й економічне мислення,
зрозуміти актуальність напрямків «Нового
курсу» для сьогодення України; формувати
громадянина з активною життєвою позицією
Географія
Розробка уроку «Економіко-географічне та геополітичне положення
України» з географії в 9-му класі
Василянська Марина Валентинівна, учитель, Костянтинівська школа № 5 Донецької обл.
Анотація: План-конспект уроку, мета якого — забезпечити засвоєння знань особливостей економіко-географічного та геополітичного положення України, нових понять
і термінів; продовжити формування й розвиток ключових життєвих компетентностей: мотиваційної, пізнавальної, саморозвивальної, соціальної, особистісної, творчої;
сприяти громадянському і патріотичному
вихованню; виховувати толерантність і почуття власної гідності
Розробка уроку «Африка — материк
незвіданих доріг» з географії в 7-му класі
Годз Марина Олександрівна, учитель географії, Степанівський НВК Вінницького рну Вінницької обл.
Анотація: План-конспект уроку на заявлену тему з мультимедійною підтримкою

Усі представлені роботи опубліковані на веб-сайті видавництва:
http://osvita.ua/school/lessons_summary/

(медіапрезентація додається), мета якого —
узагальнити і систематизувати знання,
уміння і навички з теми «Африка»; розвивати логічне мислення, прагнення до самовдосконалення й інтелектуального зростання; уміння працювати в групі; виховувати
пізнавальний інтерес до вивчення предмета
й навички самоконтролю знань
Розробка уроку «Зв’язок України з державами Африканського континенту»
з географії в 7-му класі
Іщенко Ірина Миколаївна, учитель географії, Технічний ліцей Шевченківського району м. Києва.
Анотація: План-конспект уроку на заявлену те му з муль ти ме дій ною під трим кою
(ме ді ап ре зен та ція до да єть ся), ме та яко го — сфор му ва ти в уч нів уяв лен ня про
зв’яз ки між аф ри кан ськи ми кра ї на ми
і Укра ї ною; роз ви ва ти об раз не і ло гіч не
мис лен ня, зв’яз не мов лен ня, умін ня ви словлювати думки, виховувати комунікабельність і допитливість, збагатити кругозір учнів
Розробка уроку «Ми вивчаємо Францію» з географії в 10-му класі
Каплієнко Вікторія Олегівна, учитель географії, Криворізька школа № 59 Дніпропетровської обл.
Анотація: План-конспект уроку на заявлену тему, мета якого — розширити знання
про особливості економічного і соціального
розвитку Франції, сформувати знання про
сучасну національну культуру французького народу, історичні особливості розвитку;
познайомити з динамічними перетвореннями в суспільстві й економіці; виховувати
почуття поваги до народів інших країн; розширювати можливості використання навичок самоосвітньої діяльності з метою отримання нових знань, поширення особистого
досвіду
Розробка уроку «Ґрунти України: їх
утворення, генетичні типи» з географії
в 7-му класі
Клімович Віра Миколаївна, учитель географії, Серницька школа Зарічненського р-ну
Рівненської обл.
Анотація: План-конспект уроку, мета якого — закріплювати знання про внутрішні
води; продовжити формувати навички роботи з географічними картами, різними
джерелами географічної інформації; сприяти формуванню критичного мислення,
знань про основні чинники ґрунтоутворення, генетичні типи ґрунтів та закономірності їх поширення на території України; сприяти формуванню вміння аналізувати, синтезувати, оцінювати, робити висновки;
сприяти формуванню практичних навичок
роботи з картографічними матеріалами; виховувати доброзичливого, ввічливого, екологічно грамотного учня; розвивати образне і логічне мислення, уміння висловлювати
думки, вміння зв’язного мовлення, пам’ять,
увагу
Розробка уроку «Літосферні плити.
Походження материків та океанів»
з географії в 6-му класі
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КАТАЛОГ ПЕДАГОГІЧНИХ МАТЕРІАЛІВ
Коломійчук Тетяна Анатоліївна, учитель
географії, Шполянської школи № 1 Черкаської обл.
Анотація: План-конспект уроку з мультимедійною підтримкою й методичними додатками, мета якого — отримати первинні
знання про літосферні плити, їх рух; навчитися розрізняти найбільші літосферні
плити Землі, дізнатися про сейсмічні пояси,
гіпотези щодо походження материків та
океанів; удосконалювати навички роботи
з тематичними картами, схемами, таблицями; розвивати і виховувати зацікавленість
у вивченні географії, логічне мислення, любов до планети Земля
Розробка уроку «Соціальна і професійна структура населення. Трудові ресурси.
Проблеми зайнятості і безробіття» з географії в 10-му класі
Кошубінська Наталія Василівна, учитель
географії та економіки, Київська спеціалізована школа № 82 ім. Т. Г. Шевченка.
Анотація: План-конспект уроку з мультимедійною підтримкою (медіапрезентація
додається), мета якого — актуалізувати поняття «працездатне населення», «трудові
ресурси», «економічно активне населення», «безробіття», провести порівняльний
аналіз трудових ресурсів і зайнятості населення в основних сферах господарства
країн та регіонів світу; розвивати вміння
користуватися текстовими, картографічними, графічними, статистичними матеріалами, порівнювати їх та робити висновки;
виховувати уважність та аналітичні здібності
Розробка уроку «Вулканізм і явища,
що його супроводжують» з географії в 6му класі
Лисенко Юлія Вікторівна, учитель географії, Новогорівська школа Токмацького р-ну
Запорізької обл.
Анотація: План-конспект уроку географії
на заявлену тему
Розробка уроку «Індія — країна давньої цивілізації і відносно молодого незалежного існування» з географії в 10-му
класі
Маямсіна Світлана Сергіївна, учитель, Дворічанський ліцей Харківської обл.
Анотація: План-конспект уроку на заявлену тему, мета якого — сформувати загальні
уявлення про соціальні та економічні особливості Індії; сприяти розкриттю інтелектуального потенціалу в процесі самостійної
творчої діяльності; вдосконалювати навички аналізувати матеріал, узагальнювати, робити висновки, навички роботи з картографічним матеріалом; виховувати самостійність, творчість, аналітичне мислення
Розробка уроку «Чорна тінь Чорнобиля» з географії в 9-му класі спеціальної
школи
Мєлай Вікторія Василівна, учитель географії, Василівська спеціальна школа-інтернат
Запорізької обл.
Анотація: План-конспект уроку з мультимедійною підтримкою, мета якого —
ознайомити з однією з трагічних сторінок
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України, вияснити причини й наслідки техногенної катастрофи; сприяти формуванню вмінь і навичок самостійної роботи
з різноманітними джерелами інформації;
розвивати вміння узагальнювати, аналізувати події, робити висновки; сприяти вихованню рис громадянина; показати героїзм
народу в ліквідації екологічного лиха
Розробка уроку «Природні зони Африки» з географії в 7-му класі
Омельченко Світлана Василівна, учитель,
Орлівський НВК «Загальноосвітня школа
І–ІІІ ступенів — дитячий садок» Великопільського р-ну Херсонської обл.
Анотація: План-конспект уроку з мультимедійною підтримкою, мета якого — формувати знання про особливості природних
зон Афри ки; по гли би ти знан ня про вза ємозв’язки природних компонентів у складі при род них зон; сфор му ва ти вмін ня
складати характеристику природних зон;
удосконалити вміння працювати з картами, до дат ко вою лі те ра ту рою; роз ви ва ти
гео гра фіч не мис лен ня, умін ня за сто со вувати знання на практиці в нових нестандар т них си ту а ці ях; фор му ва ти пі зна вальний ін те рес, ви ді ля ти го лов не, уза гальнювати, робити висновки; виховувати:
ін те рес до пред ме та, дбай ли ве став лен ня
до природи; прищеплювати навички толерантного поводження
Узагальнюючий урок з географії материків та океанів в 7-му класі
Ралко Надія Миколаївна, учитель географії,
Синівська школа Липоводолинського р-ну
Сумської обл.
Анотація: План-конспект уроку на заявлену тему, мета якого — перевірити рівень засвоєння учнями основних знань і вмінь
з курсу «Географія материків», знання карти та навички роботи з нею, а також з додатковою літературою
Розробка уроку «Топографічна карта»
з географії у 8-му класі
Ткаченко Ірина Миколаївна, учитель географії, Київська школа № 84.
Анотація: План-конспект уроку на заявлену тему, мета якого — сформувати знання
про властивості топографічних карт та їхнє
практичне використання; удосконалити
практичні вміння користуватися топографічною картою, визначати координати, відстані, напрямки
Методична розробка «Літосфера»
з географії в 6-му класі
Топтун Оксана Миколаївна, учитель географії, Тальнівська школа-інтернат Черкаської обл.
Анотація: У матеріалі авторка пише,
що особистісно зорієнтований урок, на відміну від традиційного, насамперед змінює
тип взаємодії «вчитель-учень». Від командного стилю педагог переходить до співпраці, орієнтуючись на аналіз не стільки результатів, скільки процесуальної діяльності
учня. Змінюються позиції учня — від старанного виконання до активної творчості,
іншим стає його мислення: рефлексивним,
тобто націленим на результат

Розробка уроку «Проблеми погіршення
стану навколишнього середовища Запорізького регіону внаслідок нераціонального споживання природних ресурсів» з географії в 9-му класі
Школьний Ігор Петрович, учитель географії, Кам’янсько-Дніпровський НВК «Дитячий садок — загальноосвітня школа І–ІІІ
ступенів» Запорізької обл.
Анотація: План-конспект уроку на заявлену тему, мета якого — розширити коло екологічних знань; удосконалювати вміння
вмотивовувати власну позицію, захищати
власну думку; розвивати творчі здібності,
виховувати бережливе ставлення до навчколишнього світу
Розробка уроку «Дніпропетровська область на карті України. Населення» з географії в 9-му класі
Явтуховська Лариса Миколаївна, учитель
географії, Перещепинський НВК «Родина»
«загальноосвітній навчальний заклад — дошкільний навчальний заклад» І–ІІ ступенів
з інтернатним відділенням для дітей-сиріт,
дітей, позбавл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку з муль тиме дій ною під трим кою, ме та яко го —
орга ні зу ва ти твор чу ді яль ність на сприй няття нових знань до теми через використан ня різ но ма ніт них дже рел гео гра фіч ної інформації; розвивати навички роботи
в групі, спираючись на творчий пошук учнів і зацікавленість у вивченні теми; перевірити вміння аналізувати, робити висновки, вста нов лю ва ти при чин но-на слід ко ві
зв’язки
Методична розробка «Інформаційні
паспорти тем з географії»
Яремин Олександра Ярославівна, учитель
географії та економіки, Косівська школа
№ 2 Івано-Франківської обл.
Анотація: Розробки паспортів тем з географії
Громадянська освіта
Розробка виховного заходу «Розумники і розумниці» з правознавства в 9–11-х
класах
Глубока Світлана Петрівна, учитель історії
та суспільних дисциплін, Васильківська
школа Петропавлівського р-ну Дніпропетровської обл.
Анотація: Сценарій заходу на заявлену тему, мета якого — розвивати вміння практично використовувати правові знання
учнів про права, свободи та обов’язки; формувати правові компетентності; розвивати
уміння орієнтуватися у змодельованих ситуаціях, грати соціальні ролі; сприяти вихованню правової культури, правосвідомості;
виховувати повагу до законів, активну громадянську позицію
Розробка виховної години «Знаємо свої
права — виконуємо обов’язки» для 5-х
класів
Кузь мі на Ма рія Іва нів на, ви хо ва тель,
Борис лав ська шко ла-ін тер нат Львів ської обл.
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КАТАЛОГ ПЕДАГОГІЧНИХ МАТЕРІАЛІВ
Анотація: Сценарій проведення заходу на
заявлену тему, мета якого — формувати
уявлення про права й свободи громадян
України; ознайомити з Конституцією України, Конвенцією про права дитини; підвести дітей до розуміння, що необхідно не лише знати свої права, але й сумлінно виконувати свої обов’язки
Розробка заходу «Щоб у серці жила Батьківщина» для 2-х класів
Кушка Вікторія Іванівна, учитель початкових класів, Краматорська школа № 24
Донецької обл.
Анотація: Сценарій проведення заходу, мета якого — поглибити знання про Батьківщину, формувати уявлення про Україну
як суверенну державу з давньою історією,
багатою культурою; розвивати творче мислення, уяву, комунікабельність; формувати
громадянські якості, патріотизм, людяність, працьовитість; виховувати любов
і повагу до України, її символів, обрядів,
традицій; налаштувати на плідну роботу
протягом навчального року, налагодити
емоційний контакт як із класом, так і учнів
між собою
Розробка виховної години «Об’єднались в ті далекії роки наші предки на віки»
Кушнір Марія Михайлівна, учитель історії,
Пологівський НВК «Загальноосвітня школа
І–ІІІ ступенів — ДНЗ» Васильківського рну Київської обл.
Анотація: Сценарій проведення заходу
на заявлену тему, мета якого — поглибити
знання з історії виникнення свята Соборності України, пригадати статтю 20 Конституції України, ознайомити з цікавими фактами про Україну; виховувати патріотичні
почуття, повагу до державної атрибутики,
викликати інтерес до вивчення історії Батьківщини
Проект «Народжений бути українцем»
Лютяниця Інна Олександрівна, викладач хімії, Нововолинський електромеханічний
коледж Волинської обл.
Анотація: Сценарій проведення заходу
на заявлену тему, мета якого — формувати
моральні якості та загальну культуру; виховувати бажання самовдосконалюватися;
розвивати мотивацію до розумової, творчої
праці; пропагувати науково-технічну спадщину українських учених; сприяти всебічному розвитку особистості
Розробка виховної години «Патріотизм
у сучасному розумінні» для 10-х класів
Окара Людмила Миколаївна, викладач,
Зіньківський професійний аграрний ліцей
Полтавської обл.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду,
мета якого — утвердження патріотичних
цінностей, поваги до культурного та історич но го ми ну ло го Укра ї ни, Кон с ти ту ції,
За ко нів Укра ї ни, дер жав ної сим во лі ки;
підвищення престижу військової служби,
усві дом лен ня вза ємо зв’яз ку між ін ди ві дуальною свободою, правами людини та її
пат рі о тич ною від по ві даль ніс тю; фор мування етнічної та національної самосвідомості, поваги до традицій, усвідомлення

спільності власної долі з долею Батьківщини, формування мовної культури
Розробка усного журналу «Права людини: від витоків до сьогодення»
Стоянова Олена Григорівна, учитель історії
та правознавства, Першотравневий НВК
«Загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів —
ліцей» Лиманського р-ну Одеської обл.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду,
мета якого — підвищити загальний рівень
пра во вої куль ту ри; сфор му ва ти по ва гу
до прав та свобод людини; ознайомити з істо рією ви ник нен ня прав лю ди ни, основ ни ми прин ци па ми За галь ної де кла ра ції
прав лю ди ни, по ка за ти зна чен ня Де кла рації як міжнародного стандарту прав люди ни; да ти уяв лен ня про пра ва лю ди ни
в на ці о наль но му та між на род но му ви мі рах; сприяти усвідомленню нерозривного
зв’яз ку прав лю ди ни і збе ре жен ня ми ру
на Землі
Розробка уроку миру «Від проголошення Незалежності — до нової України» в 5му класі
Сусоєва Наталя Миколаївна, учитель української мови і літератури, Миколаївська
школа Петропавлівського р-ну Дніпропетровської обл.
Анотація: План-конспект уроку, мета якого — поглибити знання про шлях України
до незалежності, державну символіку;
формувати ціннісне ставлення до держави,
суспільства, мови, сім’ї, самого себе, почуття особистої відповідальності за долю держави та народу; сприяти зміцненню громадянських якостей; розвивати увагу,
пам’ять, зв’язне мовлення; виховувати патріотизм, шанобливе ставлення до державних символів України, почуття гордості за
власну державу
Розробка виховної години «Я і мої права» для 4-го класу
Федорова Ірина Дмитрівна, учитель початкових класів, Славутицька школа № 3 Київської обл.
Анотація: Сценарій проведення заходу
на заявлену тему, мета якого — узагальнити
знання про права учнів; виховувати почуття власної гідності; розвивати спостережливість, активну життєву позицію
Розробка виховної години «Кожна дитина має право на…» для 3-х класів
Ханюк Лариса Олександрівна, учитель початкових класів, Грузький НВК (загальноосвітня школа І–ІІ ступенів — дошкільний
навчальний заклад)» Криворізького р-ну
Дніпропетровської обл.
Анотація: План-конспект заняття, мета якого — формувати уявлення про Конвенцію
ООН «Про права дитини», допомогти
учням зрозуміти їхнє право на турботу й
піклування держави про кожну дитину,
формувати вміння стримувати безглузді бажання та вчинки, керувати собою і виробляти тверду волю; формувати знання про
свої права, визначені конвенцією, про порадників і захисників у разі порушення
прав дитини, виховувати громадянські почуття школярів, повагу до законів України
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Розробка заходу «Народ мій є, Народ
мій завжди буде, Ніхто не переможе мій
народ!» для 11-х класів
Шевченко Віталіна Миколаївна, заступник
директора з виховної роботи, Глодоська
школа Новоукраїнського р-ну Кіровоградської обл.
Анотація: Сценарій проведення заходу, мета якого — пригадати Революцію Гідності;
розвивати почуття національної самосвідомості та громадянської активності; формувати розуміння єдності і цілісності України,
усвідомлення себе українцем, відповідальності за долю держави, готовність служити
Батьківщині, стати на захист державних інтересів країни; виховувати ціннісне ставлення до демократичних свобод, усвідомлення цінності людського життя
Розробка заняття «Ми — маленькі патріоти» для 2-х класів спеціальної школи
Шило Ганна Василівна, вихователь, Балаклійська спеціальна школа-інтернат Харківської обл.
Анотація: План-конспект заняття, мета якого — формування ціннісного ставлення
до суспільства і держави, національної свідомості школярів; поглиблення знань про
Україну; ознайомлення з національними
та державними символами, історією нашої
країни; виховання почуття гордості і поваги
до своєї держави і народу; розвиток пізнавальних інтересів і творчих здібностей
Дошкільне виховання
Розробка корекційно-розвивального
заняття з дітьми низького рівня пізнавальної активності і пізнавальних процесів
Бобкова Олександра Олександрівна, практичний психолог, Запорізький ДЗ № 155
«Калинка».
Анотація: Розробка заняття з елементами
тренінгових вправ для дітей 6-го року життя
Методичний посібник «Плавання для
дошкільнят»
Бойко Ірина Олексіївна, інструктор з плавання, Ужгородський ДНЗ комбінованого
типу № 39.
Анотація: Мета посібника — систематизувати теоретичний і практичний матеріал
щодо організації роботи з навчання плавання дітей дошкільного віку, розкрити етапи
роботи з навчання плавання
Розробка заходу «Подорож у чарівний світ казки…»
Волошко Тетяна Володимирівна, викладач
дошкільних дисциплін, Запорізький педагогічний коледж.
Анотація: Пропонована методична розробка — тривала гра, що проводиться протягом
місяця; узагальнює знання дітей про зміст
казок, виявляє словесну творчість у різних
видах мовленнєвої діяльності
Розробка свята «Осінь проводжаємо,
зиму зустрічаємо» для старшої групи
Давидова Любов Володимирівна, вихователь з фізичного виховання, Київський
ДНЗ (ясла-садок) № 769.
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Анотація: Сценарій проведення заходу на
заявлену тему, мета якого — формувати інтерес дошкільників до рухової діяльності
через інтеграцію освітніх галузей
Стаття «Вплив гри на дитячих музичних інструментах на музичний розвиток
дітей»
Дем’янова Тамара Тимофіївна, викладач
методики музичного виховання в ДНЗ, Білгород-Дністровське педагогічне училище
Одеської обл.
Анотація: У матеріалі на заявлену тему
з досвіду роботи авторка пише, що гра
на інструментах-іграшках є одним з найдоступніших видів дитячої музичної діяльності, у процесі якої розвивається чуття
ритму, тембровий і гармонічний слух, збагачується пам’ять, уява, формується
мислення, воля, увага. Крім того, таке музикування сприяє згуртуванню дитячого
колективу
Стаття «Упровадження здоров’язбережувальних технологій у практику роботи
дошкільного навчального закладу. Пісочна терапія».
Житченко Наталя Павлівна, вихователь,
Дружківський ДНЗ ясла-садок комбінованого типу № 6 «Дзвіночок» Донецької обл.
Ано та ція: У ма те рі а лі на за яв ле ну те му
з до сві ду ро бо ти ав тор ка пи ше, що здо ров’яз бе ре жу валь ні та здо ров’яфор муваль ні тех но ло гії пе ред ба ча ють ство рення комплексних умов виховання та навчан ня, які да ють змо гу фор му ва ти
ви со кий рі вень здо ров’я ді тей, при щеп лю ва ти їм на вич ки здо ро во го спо со бу
життя, здійснювати моніторинг індивідуального розвитку
Розробка заняття «Казка вчить, як на
світі жить» для середньої дошкільної
групи
Керечанин Джаміла Вагид кизи, вихователь, Ужгородський спеціалізований НВК
«ЗОШ І ступеня ступеня — ДНЗ» з поглибленим вивченням англійської мови «Пролісок».
Анотація: Сценарій заходу, мета якого —
пригадати вивчені казки й оповідання; продовжувати вчити дітей пояснювати свою
точку зору; закріпити правила безпечної
поведінки, зокрема з незнайомцями
Розробка заняття «Пригоди в Країні дорожніх знаків» з правил дорожнього руху
для старшої дошкільної групи
Кочіш Оксана Іванівна, заступник директора з дошкільного виховання, Хустський
НВК № 1 Закарпатської обл.
Анотація: План-конспект заняття, мета якого — виявити рівень готовності дошкільнят
вирішувати дорожньо-транспортні ситуації; закріплювати правила дорожнього руху, вчити застосовувати знання, отримані
раніше в практичній діяльності; удосконалювати вміння розрізняти дорожні знаки;
уважно слухати дорослого та свого товариша; відповідати на запитання; учити діяти
відповідно правил, діяти за сигналом; закріпляти уявлення про призначення світлофора, його сигнали
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Розробка заняття «Лісова пригода»
з розвитку мовлення, природи, математики, аплікації з використанням мнемотехніки в молодшій групі
Репенько Олена Анатоліївна, вихователь,
Олександрійський ДНЗ № 20 Кіровоградської обл.
Анотація: План-конспект заняття, мета якого — продовжувати ознайомлювати дітей
зі змінами в природі взимку; вчити розповідати про зиму, використовуючи мнемотехнічний прийом «піктограми»; закріпити математичні поняття «високий», «низький»;
продовжувати вчити правил поведінки в лісі; формувати вміння узгоджувати рухи
зі словами; закріпити навички наклеювання; розвивати креативність, художні та естетичні смаки; виховувати любов до лісу
та його мешканців
Розробка заняття «Прилетіла Бджілка
в гості» з предмета «Рідна природа з елементами дослідницько-пошукової роботи»
для старшої групи
Тегза Галина Миколаївна, вихователь,
Хустський НВК № 1 Закарпатської обл.
Анотація: План-конспект заняття, мета якого — закріплювати уявлення про зміни
в природі навесні; знайомити з живою природою; уточнити і розширити знання про
розмноження рослин насінням; викликати
бажання самостійно вирощувати рослини,
вчити прийомів правильного висаджування;
закріплювати знання про ознаки весни; згадати прислів’я та приказки, пов’язані з весною; виховувати вміння працювати та приносити користь оточуючим; розширити уявлення про зміни у стані рослин навесні, про
різноманіття квітів, їхнє значення; розвивати інтерес до природного оточення, відповідальне ставлення до природи, працелюбність, бажання прикрашати довкілля
Розробка заняття «Подорож до лісової
галявини» з безпеки життєдіяльності,
розвитку мовлення, довкілля в молодшій
групі
Чорна Тетяна Іванівна, вихователь, Олександрійський ДНЗ № 20 Кіровоградської обл.
Анотація: План-конспект інтегрованого заняття
Розробка заняття «Добро в серці» для
старшої групи
Шевякова Олена Василівна, музичний керівник, Криворізький комунальний комбінований ДНЗ Дніпропетровської обл.
Анотація: План-конспект заняття, мета якого — ознайомити з традиціями українського народу; розвивати навички сольного і хорового співу, чіткого і гарного декламування віршів, виконання таночків; виховувати
на звичаях, традиціях України покоління
патріотів

НВК «Загальноосвітній навчальний заклад — дошкільний навчальний заклад
№ 36» Дніпропетровської обл.
Анотація: План-конспект уроку, мета якого — закріпити знання про податки у формі
інтелектуальної гри «Податки — наші статки», формувати навички ділового спілкування, сприяти розвитку творчих здібностей, формуванню пізнавальних інтересів,
допитливості, виховувати громадянську
відповідальність, потребу до самовдосконалення; спонукати до самоосвіти
Розробка уроку «Історія і теорія грошей» з курсу «Фінансова грамотність»
в 10-му класі
Маєвська Антоніна Петрівна, викладач економічних дисциплін, Житомирський агротехнічний коледж.
Анотація: Конспект уроку на заявлену тему
з мультимедійною презентацією, мета якого — ознайомити з історією виникнення
грошей, сформувати уявлення про сутність
грошей, розглянути їх види та функції; усвідомити значення, роль грошей в соціальноекономічному житті країни; навчити оцінювати необхідність грошей з точки зору
економіки; формувати відповідальне ставлення до грошей
Розробка уроку «Гроші. Сутність грошей, їхні функції та види» з економіки
в 11-му класі
Тарасенко Ксенія Миколаївна, учитель географії та економіки, Кременчуцька школа
№ 22 Полтавської обл.
Анотація: План-конспект уроку на заявлену тему, мета якого — ознайомити з поняттям «бартер» і недоліками товарних грошей, з’ясувати економічний зміст понять
«гроші», «грошова маса»; сформувати поняття «функції та види грошей»; розвивати
розуміння державної грошової політики;
виховувати самостійність, відповідальність,
економічне мислення
Етика
Розробка уроку «Відповідальність за
старших членів християнської родини:
опіка та повага до старості» з християнської етики в 10-му класі
Яцків Леся Ярославівна, учитель християнської етики, Рава-руська школа № 2 Львівської обл.
Анотація: План-конспект уроку на заявлену тему, мета якого — пояснити цінність
старості, зрілості та досвіду; виховувати
повагу та любов до ближніх; звернути
увагу на проблеми людей похилого віку й
уважніше ставитися до старших; розвивати інтерес до вивчення Біблії, історії,
літератури
Зарубіжна література

Економіка
Розробка уроку «Податки — наші
статки» з економіки в 10-му класі
Бурковська Наталія Володимирівна, учитель географії та економіки, Кам’янський

Розробка уроку «Лі Бо і Ду Фу. Тонке
сприйняття барв і звуків життя, оспівування природи, глибоке розуміння внутрішнього світу людини» із зарубіжної літератури у 8-му класі
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Алімова Людмила Михайлівна, учитель
зарубіжної літератури та російської мови,
Білоцерківська спеціалізована природничо-математична школа № 16 ім. М. О. Кириленка Київської обл.
Анотація: План-конспект уроку на заявлену тему, мета якого — ознайомити з особливостями китайської поетики; учити
сприймати й адекватно розуміти лірику
Сходу; познайомити з життям і творчістю
Лі Бо і Ду Фу, навчити розрізняти їхню поезію за змістом, розвивати вміння виразно
читати поетичні твори, виховувати почуття
прекрасного, усвідомлення високого призначення людини в житті, стимулювати інтерес до поезії Сходу
Розробка уроку «Франц Кафка. «Перевтілення». Трагічне безсилля людини перед абсурдністю навколишньої
дійсності. Експресіонізм у літературі та
мистецтві» із зарубіжної літератури
в 11-му класі
Антипенко Любов Іванівна, учитель російської мови та зарубіжної літератури, Добропільський НВК № 7 «ЗОШ I—III ст. —
ДНЗ» Донецької обл.
Анотація: План-конспект уроку, мета якого — навчати аналізувати новелу; удоскона лю ва ти мов ні вмін ня, об ґ рун то ву ю чи
влас ну дум ку; сис те ма ти зу ва ти знан ня
з теми, працюючи самостійно та в групах;
навчати складати життєві моделі, спираючись на літературний сюжет; будувати логічно-послідовний варіант роздуму; сприяти розвитку творчих здібностей; дати визначення літературних понять і термінів;
ви хо ву ва ти по чут тя доб ра, ми ло сер дя,
чуйності
Розробка уроку «Вірші зарубіжних поетів про дружбу й кохання. Р. Бернс «Любов», Г. Гейне «Коли настав чудовий
май»» із зарубіжної літератури в 7-му
класі
Баркар Наталія Василівна, учитель зарубіжної літератури і російської мови, Київська спеціалізована школа № 200.
Анотація: План-конспект уроку на заявлену тему, мета якого — показати втілення
теми кохання в творах Р. Бернса, Г. Гейне;
навчати порівнювати оригінал і переклад;
удосконалювати навички дослідницької
діяльності, усного мовлення; розвивати
вміння аналізувати ліричний твір у єдності
змісту і форми; виховувати любов до поезії,
моральні якості учнів
Розробка уроку «Гурон і Гордон у Бастилії. Трагізм долі мадемуазель де Сент-Ів
і Гурона в повісті Вольтера «Простак»»
із зарубіжної літератури в 9-му класі
Бойків Марія Дмитрівна, учитель зарубіжної літератури, Марківська школа Коломийського р-ну Івано-Франківської обл.
Анотація: План-конспект уроку на заявлену тему, мета якого — продовжити роботу над змістом і проблематикою повісті
«Простак»; розвивати зв’язне мовлення
та критичне мислення, уміння формулювати й висловлювати особисте ставлення
до проблем. порушених у творі; виховувати
любов до художнього слова

Розробка уроку «Й. В. фон Гете «Лісовий цар»» із зарубіжної літератури в 7-му
класі
Бондар Тетяна Іванівна, директор, вчитель
російської мови та літератури, Спеціалізована економіко-правова школа з поглибленим вивченням іноземної мови приватного
вищого навчального закладу Харківський
гуманітарний університет «Народна українська акад.
Анотація: План-конспект уроку на заявлену тему з мультимедійною підтримкою (медіапрезентація додається), мета якого —
продовжити знайомство з літературними
баладами; удосконалювати вміння аналізувати текст художнього твору; розвивати
навички виразного читання; виховувати
любов до художнього слова
Розробка уроку «Ж. Верн «П’ятнадцятирічний капітан». Образ Діка Сенда,
моральні якості героя, його мужність і людяність» із зарубіжної літератури в 6-му
класі
Бринчук Ганна Платонівна, учитель зарубіжної літератури, Залізницький НВК «Загальноосвітня школа І–ІІІ ст. — дитячий садок» Любешівського р-ну Волинської обл.
Анотація: План-конспект уроку, мета якого — допомогти усвідомити зміст твору;
розкрити значення образу Діка Сенда, вчити визначати риси характеру за вчинками,
поведінкою, словами, глибоко аналізувати
текст, бачити роль художньої деталі в розвитку подій і характеристиці героя; розвивати навички аналізу художнього образу,
образне мислення, навички самостійної роботи з текстом; виховувати повагу до благородних вчинків
Розробка уроку «Життєвий і творчий
шлях Бальзака. Бальзак — основоположник соціального реалістичного роману.
«Людська комедія» — грандіозна енциклопедія життя Франції першої половини ХІХ
століття» із зарубіжної літератури в 10-му
класі
Витрищенко Світлана Миколаївна, учитель
зарубіжної літератури, Криворізька школа
№ 55 Дніпропетровської обл.
Анотація: План-конспект уроку з мультиме дій ною під трим кою (ме ді ап ре зен та ція
до да єть ся), ме та яко го — озна йо ми ти
з жит тє вим і твор чим шля хом пись мен ника, його світоглядними позиціями, розкрити роль України в долі митця; висвітлити суть за ду му й по бу до ви «Люд ської
коме дії», по вто ри ти ре алізм і ро ман тизм
як лі те ра тур ні на пря ми; ви зна чи ти особ ливості реалізму Бальзака; розвивати образ не мис лен ня, умін ня орі єн ту ва ти ся
в прочитаному, учити висвітлювати власні
дум ки; ви хо ву ва ти ін те рес до твор чос ті
Бальзака, працьовитість, прагнення до самореалізації
Розробка уроку «Пригорнись душею
до Вкраїни» із зарубіжної літератури
в 7-му класі
Войчук Надія Анатоліївна, учитель зарубіжної літератури, російської мови, музики, художньої культури, Грядівська школа Іваничівського р-ну Волинської обл.
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Анотація: План-конспект уроку на заявлену тему, мета якого — підготувати учнів
до сприйняття нової теми «Україна та її історія в літературі», показати, що тема української історії глибоко хвилювала у всі часи
вітчизняних і зарубіжних митців; виховувати любов до України та повагу до її історії;
розвивати вміння висловлювати власну
думку, розуміння творів інших видів мистецтва
Урок-презентація за творчістю Анни
Ахматової із зарубіжної літератури
в 11-му класі
Волощук Любов Володимирівна, викладач
зарубіжної літератури, Червоноармійський
професійний ліцей Житомирської обл.
Анотація: План-конспект уроку на заявлену тему з мультимедійною підтримкою
(медіапрезентація додається), мета якого —
познайомити учнів з особливостями життєвого і творчого шляху поетеси; дати поняття
про акмеїзм; розвивати виразне читання,
навички аналізу ліричного твору; виховувати мистецтвом слова
Розробка уроку «Переосмислення здобутків європейського романтизму російською культурою. О. Пушкін — великий
російський поет. Жанрово-тематичне розмаїття лірики митця» із зарубіжної літератури в 9-му класі
Гетьман Ольга Павлівна, учитель, Волинський обласний ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою, м. Луцьк Волинської обл.
Анотація: План-конспект уроку на заявлену тему, мета якого — розкрити основні
тенденції розвитку російської літератури
першої половини XIX ст., показати переосмислення здобутків європейського романтизму російською культурою, сформувати
уявлення про своєрідність поезії О. Пушкіна, її тематичне і жанрове багатство в контексті світової літератури; допомогти осягнути глибину поетичного слова, почуттів
і думок поета; поглибити поняття про лірику; удосконалювати навички виразного читання і аналізу ліричних творів; виховувати
повагу до загальнолюдських цінностей, духовного світу людини
Розробка уроку «Ж. Б. Мольєр «Міщанин-шляхтич». Особливості комедійної
інтриги та зображення характерів (герої
однієї пристрасті). Риси класицизму
в комедії» із зарубіжної літератури в 9-му
класі
Губарєва Ірина Миколаївна, учитель російської мови та літератури, Одеська загальноосвітня школа № 43.
Анотація: План-конспект уроку з мультимедійною підтримкою, мета якого — закріпити й проконтролювати якість засвоєння
попереднього матеріалу; навчати аналізувати художній твір; шляхом аналітичної діяльності виявляти особливості комедійної
інтриги й зображення характерів, знаходити риси класицизму в комедії; розвивати
вміння працювати в команді, орієнтуватися
в тексті, підкріплювати судження цитатами, виховувати інтерес до читання, уміння розбиратися в людях, навчатися, щоб
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навчитися, виховувати в собі позитивні
якості
Розробка уроку «Джанні Родарі «Казки
по телефону»» із зарубіжної літератури
в 5-му класі
Денега Неля Павлівна, учитель зарубіжної
літератури та російської мови, Комиш-Зорянська школа Більмацького р-ну Запорізької обл.
Анотація: План-конспект уроку на заявлену те му, ме та яко го — опра цю ва ти твір
Дж. Ро да рі «Каз ки по те ле фо ну», з’ясу вати йо го ви хов не зна чен ня, ви кли ка ти
інтерес до чи тан ня ху дож ної лі те ра ту ри,
роз ши ри ти кру го зір, роз ви ва ти на вич ки
са мо стій но го чи тан ня, ви слов лю ван ня
суд жень про про чи та не, ви хо ву ва ти лю бов до книги
Розробка уроку «Виховний потенціал
комедії Мольєра «Міщанин-шляхтич»» із
зарубіжної літератури в 9-му класі
Дребезгіна Оксана Василівна, учитель, Бердичівська школа № 12 Житомирської обл.
Анотація: План-конспект уроку на заявлену тему, мета якого — визначати основну
настанову класицизму — прагнення виховувати глядача; повторити відомості з теорії
літератури; продовжити роботу над образами комедії; систематизувати і узагальнити
знання учнів про проблематику, ідейний
зміст і виховний потенціал комедії; розвивати вміння аргументувати власні судження, виділяти головне і суттєве, робити висновки й узагальнення; виховувати розуміння ціннісного значення літературної
спадщини, з’ясувати актуальність проблематики комедії для сьогодення
Конспект уроку «Виховний потенціал
комедії Мольєра «Міщанин-шляхтич»»
Дребезгіна Оксана Василівна, учитель зарубіжної літератури, Бердичівська школа
№ 12 Житомирської обл.
Анотація: План-конспект уроку на заявлену тему, мета якого — визначати основну
настанову класицизму— прагнення виховувати глядача; повторити відомості з теорії
літератури; продовжити роботу над образами комедії; систематизувати й узагальнити
знання про проблематику,ідейний зміст
і виховний потенціал комедії; розвивати
вміння аргументувати власні судження, виділяти головне і суттєве, робити висновки
та узагальнення; виховувати розуміння ціннісного значення літературної спадщини,
з’ясувати актуальність проблематики комедії для сьогодення
Розробка уроку «Мить просвітлення
душі (урок компаративного аналізу новел
«Останній листок» О. Генрі та «Кленові
листки» В. Стефаника)» із зарубіжної літератури в 7-му класі
Дутчак Неля Миколаївна, учитель зарубіжної літератури, психолог, Зеленодольська
школа № 2 Апостолівського р-ну Дніпропетровської обл.
Анотація: План-конспект уроку на заявлену тему, мета якого — проаналізувати новели «Останній листок» О. Генрі та «Кленові
листки» В. Стефаника, знайти спільні риси
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та відмінності творів; розвивати навички
виразного читання, інсценізації; спонукати
замислитися над морально-філософськими
проблемами, що порушуються в новелах;
навчати розуміти людей та себе
Розробка уроку «Затвердження права
«робити дива своїми руками» (за повістюказкою О. Гріна «Пурпурові вітрила»)»
із зарубіжної літератури в 7-му класі
Ігнатенко Людмила Вікторівна, учитель російської мови та літератури, Артемівський
НВК «Загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів
№ 11 — багатопрофільний ліцей» Донецької обл.
Анотація: План-конспект уроку на заявлену тему, мета якого — сприяти формуванню комунікативної, інформаційної, соціальної й креативної компетентностей;
розвивати образне та логічне мислення; забезпечити засвоєння ідейного змісту повісті-казки О. Гріна
Розробка уроку «Моральні проблеми,
порушені в оповіданні Джеймса Олдріджа
«Останній дюйм» із зарубіжної літератури
в 7-му класі
Кременцова Наталія Іванівна, учитель російської мови та літератури, Валуйська
школа № 1 Станично-Луганського району
Луганської обл.
Анотація: План-конспект уроку, мета якого — навчити визначати проблему твору
і міркувати про неї, висловлювати власну
думку; виявити моральні уроки твору
Д. Олдріджа на основі аналізу; долучати
учнів до багатств світової літератури;
розвивати навички аналізу твору, роботи
з деталлю; продовжити формування навичок володіння активною лексикою, що характеризує морально-психологічні особливості особистості; виховувати культуру
зв’язного мовлення, культуру відповіді,
свідоме ставлення до загальнолюдських
цінностей, моральні й естетичні якості особистості
Розробка уроку «Михайло Лермонтов.
Мотиви свободи і самотності у творчості
поета» із зарубіжної літератури в 9-му
класі
Пухевич Наталія Степанівна, учитель зарубіжної літератури, Стенятинська школа Сокальського р-ну Львівської обл.
Анотація: План-конспект уроку на заявлену тему, мета якого — довести, що мотиви
свободи і самотності є спільними для всіх
поетів-романтиків; розвивати навики аналізу літературного тексту; виховувати естетичні відчуття
Розробка уроку «Франческо Петрарка.
Багатство людської душі, краса і щирість
людський почуттів, оспівування кохання
в «Книзі пісень»» із зарубіжної літератури
у 8-му класі
Радченко Лідія Федорівна, учитель зарубіжної літератури, Дворічанський ліцей
Харківської обл.
Анотація: План-конспект уроку на заявлену тему, мета якого — ознайомити з провідною темою збірки — оспівування кохання;
розвивати навички виразного читання;

удосконалювати навички ідейно-художньо
аналізу поетичного тексту; сприяти формуванню морального світу учнів, виховувати
любов до поезії
Розробка уроку «Сила зла, що творить
добро. Воланд і його свита в романі
М. Булгакова “Майстер і Маргарита”» із
зарубіжної літератури в 11-му класі
Радченко Лідія Федорівна, учитель зарубіжної літератури, Дворічанський ліцей
Харківської обл.
Анотація: План-конспект уроку, мета якого — допомогти усвідомити широту філософсько-етичної проблематики роману,
розкрити смислове значення образу Воланда; дослідити особливості булгаковського
бачення зла у контексті світової літератури;
розвивати вміння і навички аналізу художнього твору, виділення головного, коментування його, усного мовлення, логічного й образного мислення; виховувати
свідоме ставлення до питань моральності;
прагнення до гуманістичних ідеалів
Розробка уроку «Історичний колорит
твору і засоби його створення у романі В.Скотта «Айвенго»» із зарубіжної літератури в 7-му класі
Рябухіна Олена Вікторівна, заступник директора з навчально-виховної роботи,
Охтирська школа № 5 ім. Р. К. Рапія Сумської обл.
Анотація: План-конспект уроку, мета якого — розкрити секрет популярності роману
В. Скотта «Айвенго»; розширити знання
про історичний колорит та з’ясувати засоби
його створення у романі; розвивати вміння
розрізняти художньо-виражальні засоби
тексту, навички вдумливого читання тексту, словесного малювання, сприяти вихованню вдумливого читача; пробудити цікавість до читання інших творів В. Скотта;
розвивати фантазію і мову
Розробка уроку «У чому сила любові?»
із зарубіжної літератури в 5-му класі
Саньжапова Тетяна Миколаївна, директор,
учитель зарубіжної літератури та російської мови, Новогригорівський НВК
«Загальноосвітня школа І–ІІ ступенів —
дошкільний навчальний заклад» Юр’ївського р-ну Дніпропетровської обл.
Анотація: План-конспект уроку з мультиме дій ною під трим кою (ме ді ап ре зен та ція
додається), мета якого — узагальнити досвід, сфор му ва ти уяв лен ня про лю бов —
мо раль не по чут тя та ви щу мо раль ну цін ність; на вчи ти на во ди ти при кла ди різ но манітних проявів любові; обґрунтовувати,
спираючись на власний досвід і досвід інших, чо му від по ві даль ність, по ва га, щи рість, спів чут тя є мо раль ним під ґ рун тям
лю бо ві; фор му ва ти вмін ня ана лі зу ва ти,
порів ню ва ти, уза галь ню ва ти; роз ви ва ти
естетичний смак; виховувати культуру почуттів
Розробка уроку «Міфи Троянського
циклу. Паріс викрадає Єлену. Троянський
кінь» із зарубіжної літератури у 8-му класі
Серебрянська Вікторія Олександрівна,
учитель зарубіжної літератури, Мар’янів-

Усі представлені роботи опубліковані на веб-сайті видавництва:
http://osvita.ua/school/lessons_summary/

КАТАЛОГ ПЕДАГОГІЧНИХ МАТЕРІАЛІВ
ський НВК «Дошкільний навчальний заклад — загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів» Лисянського р-ну Черкаської обл.
Анотація: План-конспект уроку, мета якого — формувати вміння самоорганізовуватися, зосереджено слухати й логічно
опрацьовувати матеріал, відтворювати інформацію, дотримуватися норм мовленнєвої культури, зв’язно висловлюватися, орієнтуватися в інформаційному просторі,
опрацьовувати й узагальнювати інформацію; розвивати бажання спілкуватися, слухати, розуміти інших; сприяти засвоєнню
духовних і естетичних багатств людства,
пробуджувати творчу уяву, допитливість;
ознайомити з літературою античної доби,
особливостями античної культури; формувати уявлення про внесок перекладачів
у розвиток світової культури
Розробка уроку «Р. Л. Стівенсон
«Острів скарбів»» із зарубіжної літератури в 6-му класі
Синявська Вікторія Вікторівна, учитель німецької мови та зарубіжної літератури, Долинська спеціалізована школа № 6 ІваноФранківської обл.
Анотація: План-конспект уроку на заявлену тему, мета якого — навчати стежити
за авторською думкою у творі; поглиблювати навички аналізу художнього образу, розвивати образне мислення, спостережливість; донести до дітей суть гуманістичних
ідеалів письменника; сприяти вихованню
мужності, сміливості, порядності
Розробка уроку «Життєвий і творчий
шлях М. Шолохова» із зарубіжної літератури в 7-му класі
Смовська Ірина Юріївна, учитель, Остерська школа № 2 Козелецького р-ну Чернігівської обл.
Анотація: План-конспект уроку, мета якого — ознайомити з життєвим і творчим
шляхом Шолохова, дослідити зв’язок письменника з Україною, охарактеризувати образ головного героя; розвивати навички
аналізу літературного твору та героя, уміння систематизувати, робити власні висновки; виховувати почуття людяності, доброти,
патріотизму, відповідальності одне за одного, здатність до співчуття, співпереживання, взаємодопомоги
Розробка уроку «Любов до людей —
це безцінний дар (характеристика образу Полліанни)» із зарубіжної літератури
в 5-му класі
Солонар Надія Степанівна, директор школи, Чаусівський ЕВК № 1 «Дошкільний навчальний заклад — загальноосвітній навчальний заклад І–ІІІ ступенів» Первомайського р-ну Миколаївської обл.
Анотація: План-конспект уроку, мета якого — навчити бачити і розуміти багатогранність образу Полліанни, показати роль
дружби в її житті; розвивати вміння аналізувати прочитане, узагальнювати, робити
висновки; розвивати усне мовлення; виховувати співчуття, доброту, вміння дружити,
знаходити цінності й орієнтири в дружбі
і житті, здатність до позитивного світосприйняття; продовжувати формування

ключових компетентностей — інформаційної, самоосвітньої, соціальної
Розробка уроку «Силою мистецтва зміни життя усього світу! (за поезією Б. Пастер на ка)» із за ру біж ної лі те ра ту ри
в 11-му класі
Терещук Любов Іванівна, учитель зарубіжної літератури, заступник директора з навчально-виховної роботи, Троїцький НВК
«Загальноосвітній навчальний заклад І–ІІІ
сту пе нів — До шкіль ний на вчаль ний за клад» Петропавлівського р-ну Дніпропетровської обл.
Анотація: План-конспект уроку на заявлену тему, мета якого — розкрити одухотворений світ письменника через факти біографії, автобіографічні твори, лірику; розви ва ти вмін ня ана лі зу ва ти і ви раз но
читати, розуміти філософські та пейзажні
твори; виховувати вміння проникати в сутність ре чей, по чут тя пре крас но го че рез
поезію
Розробка уроку «Література доби Відродження. Загальні відомості про Відродження як добу європейської культури» із
зарубіжної літератури у 8-му класі
Тро кай Оль га Олек сі їв на, учи тель за рубіж ної лі те ра ту ри, Бі лиць ка шко ла
№ 10 Доб ро піль ської міськ ра ди До нець кої обл.
Анотація: План-конспект уроку, мета якого — роз крит тя особ ли вос тей епо хи Від родження та її значення для європейської
та світової літератури, ознайомлення з видатними представниками цієї доби, підготовка учнів до сприйняття творів представників цієї епохи; розвиток навичок дослідниць кої ді яль нос ті, умін ня го ту ва ти
повідомлення і виступати з ними, робити
мис тец т вознав чий та лі те ра ту ро знав чий
коментар; розвиток уваги і уміння слухати;
виховання інтересу до культури епохи Відродження, гуманізму
Розробка уроку «Р. Л. Стівенсон «Вересовий трунок». Уславлення подвигу в непримиренній боротьбі з іноземними загарбниками. Фольклорні елементи
у творі» із зарубіжної літератури в 7-му
класі
Усач Тетяна Григорівна, учитель зарубіжної літератури, Верхньоланнівська школа
Карлівського р-ну Полтавської обл.
Анотація: План-конспект уроку на заявлену те му, ме та яко го — по гли би ти знан ня
про творчість Р. Л. Стівенсона; визначити
фольклорні традиції, їх роль у баладі «Вересовий трунок»; розкрити історичне тло
балади; удосконалити навички виразного
читання, уміння характеризувати образи
ліричного твору, аналізувати баладу за технологією проблемного навчання; виховува ти пат рі о тизм, праг нен ня до сво бо ди,
почуття власної незалежності
Розробка уроку «Викриття штучності
людських почуттів, проявів бездуховності
та вульгарності в оповіданнях А. П. Чехова
«Людина у футлярі» та «Скрипка Ротшильда»» із зарубіжної літератури в 10-му
класі
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Фе то ва Ан на Ми хай лів на, ви кла дач за рубіж ної лі те ра ту ри, Біл го род-Дніс т ров ський державний аграрний технікум Одеської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та
якого — підвести до розуміння специфіки
че хов ської про зи, сут нос ті ла ко ніз му;
форму ва ти вмін ня і на вич ки ана лі зу ху дожнього твору; розвивати асоціативне й
логічне мислення, естетичний смак; форму ва ти осо бис тий по гляд на світ; умін ня
ви слов лю ва ти і від сто ю ва ти свою точ ку
зо ру; ви хо ву ва ти доб ре став лен ня до лю дей, спів чут тя, доб ро ту, ро зу мін ня ду ховних цінностей
Розробка уроку «Вулканізм і вулкани, гарячі джерела і гейзери» з географії в 6-му класі
Хрис тич Ал ла Ми ко ла їв на, учи тель гео графії, Ска дов ська шко ла № 3 Хер сон ської обл.
Анотація: План-конспект уроку, мета якого — розширити й поглибити знання про
вулкани і їх будову, познайомити з географією їх роз мі щен ня; ви яви ти при чи ни
виник нен ня вул ка нів, гей зе рів і га ря чих
дже рел; роз ви ва ти вмін ня по рів ню ва ти,
ана лі зу ва ти, ро би ти ви снов ки; спри я ти
естетичному вихованню школярів на прикла ді тво рів лі те ра ту ри і мис тец т ва;
форму ва ти уяв лен ня про про фе сії,
пов’яза ні з гео гра фією, ви хо ву ва ти ін те рес до предмета
Розробка уроку «Життєвий шлях і особистість Б. Пастернака. Тема поета і поезії в творчості митця» із зарубіжної літератури в 11-му класі
Чередник Світлана Олексіївна, викладач,
Кре мен чуць кий льот ний ко ледж На ці о наль но го аві а цій но го уні вер си те ту, Пол тавська обл.
Анотація: Навчальна: ознайомити студентів з основними віхами життя та творчості
Б. Пас тер на ка, до по мог ти їм ви зна чи ти
джерела таланту митця, розкрити особливості його поетики; розвиваюча: розвивати на вич ки ви раз но го чи тан ня та умін ня
проникати в суть художніх образів; виховна: виховувати любов до поезії та прагнення до самовдосконалення
Методична розробка «Взаємодія романтизму і реалізму: М. Ю. Лермонтов»
із зарубіжної літератури в 9-му класі
Щепетньова Ольга Вікторівна, Молчанова
Ольга Сергіївна, учителі російської мови,
літератури та зарубіжної літератури, Курахівська школа № 5 Мар’їнського р-ну Донецької обл.
Анотація: Розробка навчального електронного контенту для дистанційної школи
Іноземні мови
Розробка уроку «Чим ти любиш займатися» з німецької мови в 5-му класі
Богінська Лариса Петрівна, учитель німецької мови, заступник директора з виховної
роботи, Білоцерківська школа № 15 Київської обл.

Передплатний індекс 21853

21

КАТАЛОГ ПЕДАГОГІЧНИХ МАТЕРІАЛІВ
Анотація: План-конспект уроку на заявлену тему, мета якого — тренувати учнів уживати лексику до теми «Вільний час»; розвивати вміння читання та мовлення; навчати
розповідати про вподобання; тренувати навички аудіювання за темою
Розробка уроку «Розмови в банку» з іспанської мови в 11-му класі
Гром Ольга Олександрівна, учитель іспанської мови, Херсонська спеціалізована
школа № 54 з поглибленим вивченням
іспанської та інших іноземних мов.
Анотація: План-конспект уроку на заявлену тему, освітня мета якого — вчити обмінюватись інформацією, висловлюючи
свою думку; поглибити знання учнів з теми
«Гроші»; залучати учнів до культури мови,
що вивчається
Розробка заняття «Чудова мить» з німецької мови в 5-х — 9-х класах
Крайник Галина Дмитрівна, учитель, Белеївська школа Долинського р-ну ІваноФранківської обл.
Анотація: План-конспект факультативного
заняття, мета якого — за допомогою віршів
розвивати почуття красивого, доброго ставлення до людей і до природи; навчати оцінювати своє місце в молодіжній культурі,
сприяти соціокультурному розвитку особистості; активізувати вживання лексики,
граматичних конструкцій із zu, складнопідрядних речень, трьох основних форм дієслів; розвивати діалогічне і монологічне
мовлення
Розробка уроку «Der Geburtstag» з німецької мови в 5-му класі
Назарова Людмила Вікторівна, учитель німецької мови, Дніпродзержинський ЗНЗ
І ступеня — гімназія № 39 Дніпропетровської обл.
Анотація: План-конспект уроку, мета якого — активізувати вивчення лексики в усіх
видах мовленнєвої діяльності; повторити
порядкові числівники; навчити писати
запрошення; навчити аргументувати свої
ідеї; розвивати навички сприйняття на слух
з наступним виходом на комунікацію; навчати активної співпраці під час парної
та групової роботи; виховувати толерантне
і поважне ставлення до співрозмовника
Розробка уроку «Mein Studium an der
Fachschule» з німецької мови в 2-му класі
Пермякова Ірина Олександрівна, викладач
іноземної мови, Вище професійне училище
№ 17 м. Генічеська Херсонської обл.
Анотація: План-конспект уроку на заявлену тему, мета якого — узагальнити і систематизувати лексичний матеріал з теми; тренувати в діалогічних і монологічних висловлюваннях з теми; удосконалювати навички
сприймати текст на слух, здогадуючись про
значення незнайомих слів за контекстом;
учити читати текст із повним розумінням
прочитаного; розвивати мовну реакцію, навички аудіювання, уяву, уміння логічно, послідовно висловлювати думки німецькою
мовою; виховувати повагу до людей праці,
до всіх професій, доброзичливість і толерантність у спілкуванні
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Розробка уроку «Das Schulleben» з німецької мови в 6-му класі
Синявська Вікторія Вікторівна, учитель німецької мови та зарубіжної літератури, Долинська спеціалізована школа № 6 ІваноФранківської обл.
Анотація: План-конспект уроку з мультимедійною підтримкою (медіапрезентація
додається), мета якого — опрацювати лексику теми, закріпити граматичний матеріал
та активізувати навички вимови за темою;
учити вести бесіду і розповідати про школу
в монологічному висловлюванні; розвивати
навички діалогічного мовлення й іншомовного сприймання; виховувати любов і повагу до школи
Розробка уроку «La presse e’crite»
з французької мови у 8-му класі
Ткачук Надія Олександрівна, учитель
французької мови, Солоницівський колегіум Дергачівського р-ну Харківської обл.
Анотація: План-конспект уроку з мультимедійною підтримкою (медіапрезентація
додається), мета якого — розширювати
знання про періодичні видання та їх роль
у житті суспільства; поповнювати словниковий запас, збагачуючи його новими
поняттями й термінами; удосконалювати
мовленнєві вміння, розвивати навички
аудіювання та читання, уміння узагальнювати факти, логічно висловлювати думки,
розвивати зорову пам’ять і контекстуальну
здогадку; виховувати культуру спілкування, толерантне ставлення до думок інших,
зацікавленість у власному інтелектуальному розвитку
Інтегровані уроки
Розробка уроку «Попередження та врегулювання природних та антропогенних
катастроф і подолання їх наслідків» з екології та англійської мови в 10-му класі
Бандура Юлія Олександрівна, викладач;
Рудик Людмила Олександрівна, викладач,
Роменський коледж Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана, Сумська обл.
Анотація: План-конспект уроку з мультимедійною підтримкою (медіапрезентація
додається), навчальна мета якого — ознайомити з поняттям «катастрофа», поглибити й
систематизувати знання про природні й антропогенні катастрофи, причини їх виникнення, сформувати первинні знання про
шляхи врегулювання, сприяти формуванню первинних умінь оцінювати прояв катастроф у всьому світі та на території України, активізувати й узагальнити англомовну
лексику з теми, удосконалювати навички
зв’язного мовлення
Розробка уроку «До побачення, Зимонько-зимо!» з логопедії та малювання
в 2-му класі
Бершанська Світлана Миколаївна, логопед;
Толкачова Наталя Анатоліївна, учитель молодших класів, Гірська школа Попаснянського р-ну Луганської обл.
Анотація: План-конспект уроку з мультимедійною підтримкою, мета якого —

узагальнити й уточнити знання про зиму,
зимові забави; сприяти розвитку емоційної
чуйності, естетичної сприйнятливості; розширювати уявлення про кляксографію
як один з видів зображальної творчості;
розкривати можливості нетрадиційних засобів в зображенні краси, станів природи
взимку; розширювати словник за рахунок
слів-дій, слів-ознак; розвивати мовне чуття
шляхом утворення споріднених слів; коригувати дрібну і артикуляторну моторику,
увагу, пам’ять; виховувати любов і дбайливе ставлення до природи, прагнення піклуватися про своє здоров’я
Розробка уроку «Scotland. Robert Burns
and his poem «My Heart’s in the Highlands».
Роберт Бернс “Моє серце в верховині…”»
з англійської мови та зарубіжної літератури
в 6-му класі
Димкова Любов Михайлівна, учитель англійської мови; Карета Тетяна Олександрівна, учитель зарубіжної літератури, Олександрійський НВК «Загальноосвітній
навчальний заклад І–ІІІ ст. № 12 — дошкільний навчальний заклад» Кіровоградської обл.
Анотація: План-конспект уроку. Тo develop
reading and writing skills, creative writing
(ode), to practice new words, to drill the
pronunciation of new words, to find the
similarities and differences of the poem «My
Heart’s in the Highlands» in original and in
Ukrainian translations. Познайомити з особистістю Р. Бернса, його віршем «Моє
серце в верховині», вчити характеризувати
образ ліричного героя; виявляти особливості художньої мови твору; розвивати уяву,
зв’язне мовлення; прищеплювати інтерес
до духовних надбань людства, любов до читання
Розробка уроку «Мій улюблений
фрукт» з української мови, образотворчого мистецтва та основ здоров’я в 3-му
класі
Домбровська Наталія Михайлівна, учитель
початкових класів; Мийник Таміла Романівна, учитель образотворчого мистецтва,
Тернопільська обласна експериментальна
комплексна школа мистецтв ім. І. Герети.
Анотація: План-конспект уроку на заявлену тему, мета якого — навчати складати
текст-опис, передавати на малюнку об’єм;
закріпити знання про вітаміни та мікроелементи; удосконалювати навички усного
мовлення, розвивати увагу, сприйняття,
пам’ять; виховувати акуратність і дбайливе
ставлення до здоров’я
Розробка уроку «Категорія «забруднення». Основні антропогенні джерела забруднення навколишнього середовища.
Систематизація і узагальнення знань з теми «Комп’ютерні презентації Power Point»»
з екології та інформатики в 11-му класі
Доскочинська Ольга Ярославівна, учитель
інформатики; Спільник Ірина Євгенівна,
учитель екології та хімії, Львівська школа
№ 62.
Анотація: План-конспект уроку з мультимедійною підтримкою (медіапрезентація
додається), мета якого — розкрити суть

Усі представлені роботи опубліковані на веб-сайті видавництва:
http://osvita.ua/school/lessons_summary/

КАТАЛОГ ПЕДАГОГІЧНИХ МАТЕРІАЛІВ
поняття «забруднення»; поширити знання
про антропогенні джерела забруднення навколишнього середовища; розглянути види
забруднень і їх вплив на компоненти природи, живі організми; формувати вміння демонструвати презентації, додавати гіперпосилання, кнопки керування, анімаційні
ефекти, звуки
Розробка уроку «Представлення презентації «Моя країна Україна». Контурна
карта України. Вчимося любити свою
Батьківщину» з інформатики, природознавства й курсу «Я у світі» в 4-му класі
Кокайло Юлія Василівна, учитель природознавства та курсу «Я у світі»; Пиріг Валентина Петрівна, учитель інформатики, Тернопільська обласна комплексна експериментальна школа мистецтв.
Анотація: План-конспект уроку на заявлену тему з мультимедійною підтримкою (медіапрезентація додається), мета якого —
формувати природознавчу компетентність, уявлення про природу України, національну свідомість, уміння слухати, доводити свою думку, ІКТ-компетентності
та ключові компетентності для реалізації
творчого потенціалу дітей, навички самостійної роботи, бажання та цікавість до пошукової роботи; підвищувати інформаційну культуру
Розробка уроку-бесіди «Чому людина
не може існувати без природи? Правила
переходу вулиць і дороги. Перехід дороги
при русі групами по вулиці» в 4-му класі
Кокайло Юлія Василівна, учитель природознавства; Дармограй Людмила Романівна,
вихователь групи продовженого дня, Тернопільська обласна комплексна експериментальна школа мистецтв ім. І. Герети.
Анотація: План конспект інтегрованого заняття: уроку з природознавства й виховної
бесіди з безпеки дорожнього руху
Розробка уроку «Спільна робота з онлайновими документами в маркетинговій
діяльності» з інформатики та економіки
в 11-му класі
Кучер Наталія Володимирівна, учитель інформатики; Руденко Олена Федорівна, учитель економіки та географії, Бердичівський
НВК «Школа-гімназія-ліцей» № 10 Житомирської обл.
Анотація: План-конспект уроку, мета якого — перевірити рівень засвоєння основних понять і прийомів роботи з програмою
MS PowerPoint; формувати цілісну систему
особистісних знань про рекламу, структуруючи вивчений теоретичний матеріал
через удосконалення вмінь та навичок використання ІКТ; розвивати творчі вміння,
комунікативну й інформаційну компетентності через проектну діяльність; виховувати культуру економічного мислення й мови,
свідомий вибір професії
Розробка уроку «Культура мовлення.
Спільне та відмінне в українській і російській мовах» з української та російської
мов у 10-му класі спеціальної школи
Кушніренко О. В., учитель української мови та літератури; Кузнєцова В. О., учитель

російської мови та зарубіжної літератури,
Харківська спеціальна школа-інтернат № 6.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та
якого — уза галь ни ти знан ня, от ри ма ні
на уро ках ук ра їн ської та ро сій ської мов,
на го лоси ти на від мін нос тях в ор фо епії
та лек си ко-гра ма тич ній струк ту рі обох
мов; учи ти ба чи ти по мил ки в ус но му
і писем но му мов лен ні та ви прав ля ти їх,
працювати над попередженням таких помилок; розвивати вміння зіставляти, порівнювати, робити висновки, удосконалювати ус не мов лен ня; ви хо ву ва ти лю бов
до рідної мови, повагу до інших мов; слідку ва ти за пра виль ною ви мо вою слів, ре чень; диференціювати з-д
Розробка уроку «Застосування похідної при розв’язуванні фізичних задач»
з математики та фізики в 11-му класі
Лисак Вікторія Валеріївна, викладач; Діордіца Іван Миколайович, викладач, Олександрійський технікум Білоцерківського національного аграрного університету, Кіровоградська обл.
Анотація: Методична розробка представлена у вигляді сценарію бінарного заняття
з використанням різних методів актуалізації та засвоєння знань. Мета заняття спрямована на узагальнення і систематизацію
знань про похідну та закріплення навичок
знаходження похідної при розв’язуванні
прикладних задач
Розробка уроку «Романтика пригод
Жуля Верна, розказана Марком Вовчком»
з інтегрованого курсу «Література» та української літератури в 6-му класі
Майорихина Олена Валентинівна, учитель
російської мови та літератури; Лавриненко
Аліна Олегівна, учитель української мови
та літератури, Херсонське Недержавне
НВО «Дошкільний заклад — спеціалізована школа І–ІІІ ступенів «Хабад» з поглибленим вивченням івриту та англійської
мови».
Анотація: План-конспект уроку з мультимедійною підтримкою, мета якого — познайомити з Жулем Верном, одних з перших
перекладачів його творів російською Марком Вовчком, специфікою жанру роману;
вчити аналізувати художній твір, складати
маршрут подорожі героїв на карті; розвивати творчі здібності, навички аналітичної роботи над текстом, усну й письмову мову,
прищеплювати любов до читання; розвивати естетичні здібності; виховувати кращі
людські якості
Розробка уроку «Доля дітей у творчості
письменників Б. Д. Грінченка та В. Г. Короленка» з української та зарубіжної літератури в 6-му класі
Микитенко A. M., учитель української літератури; Івахненко Н. В., учитель зарубіжної
літератури, Старобільська школа № 4 Луганської обл.
Анотація: План-конспект уроку на заявлену тему, мета якого — продовжуючи працювати над творами, учні мають зрозуміти
психологію головних героїв, їх поведінку;
розвивати вміння вільно й емоційно висловлювати свої думки, викликати в учнів
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глибоке співчуття до знедолених дітей,
формувати неординарну особистість, творчу уяву й фантазію; виховувати художнім
словом любов, доброту, милосердя, здатність до співпереживання, толерантне ставлення до бачення інших, повагу до своїх однолітків
Розробка уроку «Специфіка імпресіонізму в живописі та в українській літературі кінця XIX — початку ХХ ст.» з української літератури та художньої культури
в 10-му класі
Пилипенко Лариса Вікторівна, учитель образотворчого мистецтва і художньої культури; Ступак Тетяна Анатоліївна, учитель
української мови і літератури, Київська
спеціалізована школа № 173.
Анотація: План-конспект уроку, мета якого — активізувати і закріпити знання про
мистецькі течії і напрямки; з’ясувати причини появи, філософські засади, основні
ознаки імпресіонізму в живописі та українській літературі; розвивати навички
аналізу зразків імпресіонізму в українській
літературі й образотворчому мистецтві;
уміння зіставляти різні стилі; розвивати
філологічну чутливість та естетизм; виховувати духовність, непересічні моральні
цінності
Розробка уроку «Узагальнення знань
і вмінь з теми «Робота з презентаціями».
Перегляд створеної презентації. Якщо хочеш змінити світ — змінися сам. В. Нестайко «Пригоди Близнят-козенят»» з інформатики та позакласного читання в 3-му
класі
Пиріг Валентина Петрівна, учитель інформатики в початкових класах; Мороз Тетяна
Романівна, учитель початкових класів, Тернопільська обласна комплексна школа мистецтв ім. І. Герети.
Анотація: План-конспект уроку, мета якого — продовжити ознайомлювати із середовищем редактора презентацій; закріпити
раніше набуті навички роботи в програмі
PowerPoint; формувати ІКТ-компетентності
та ключові компетентності для реалізації
творчого потенціалу дітей, навички самостійної роботи; розвивати пам’ять і логічне
мислення; підвищувати інформаційну
культуру; виховувати інтерес до предмета;
формувати осмислене ставлення до загальнолюдських цінностей і навик узагальнювати прочитане; вчити орієнтуватися в книжці; збагачувати словниковий запас; розвивати аналітичне мислення, вміння працювати
командою; виховувати доброту, чуйність,
милосердя до інших та осуд проявів жорстокості, байдужості, заздрощів, лицемірства
Розробка уроку «Загальна характеристика промисловості України.
Складні речення. Промисловість у творчості письменників рідного краю» з географії та української мови у 8-му класі
Рева Н.В., директор; Рева О.В., учитель географії, Кам’янський НВК гімназія № 11 —
спеціалізована школа з поглибленим вивченням іноземних мов І ступеня — дошкільний навчальний заклад «Еврика»
Дніпропетровської обл.
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Анотація: План-конспект уроку, мета якого — засвоювати нові знання та способи дії
через активізацію розумової діяльності,
сформувати поняття «промисловість»,
«міжгалузевий комплекс», «функціональна
структура господарства», «складнопідрядні
речення з підрядними означальними та
з’ясувальними»; сформувати уявлення про
галузеву й територіальну структури промисловості; розвивати вміння та навички
користуватися різними джерелами інформації, встановлювати логічні зв’язки, працювати в групі; виховувати активну життєву позицію, позитивне ставлення до історії
народу, любов до української літератури
Розробка уроку «Масштаб і його використання» з математики та навколишнього світу (програма «Росток») в 6-му класі
Румянцева Любов Володимирівна, учитель
математики (заступник директора); Спіркова Олена Олександрівна, учитель географії, Київська гімназія № 287.
Анотація: План-конспект уроку з мультимедійною підтримкою (медіапрезентація
додається), мета якого — узагальнити і закріпити знання з теми, провести контроль
навчальних досягнень; формувати вміння
визначати напрямки і відстані на карті, працювати в групі та в парі; розвивати спостережливість, самостійність логічного
мислення, математичні здібності, увагу,
пам’ять, уміння працювати з джерелами
географічної інформації, створювати образ
об’єкта, використовуючи інтерактивні технології; виховувати поважне ставлення
до праці картографів, природи рідного
краю, інтерес до предметів на прикладі
міжпредметної інтеграції, використовуючи
технологію діяльнісного методу
Розробка уроку «Моя подорож у Всесвіт — A journey into space» з англійської
мови та географії в 5-му класі
Румянцева Любов Володимирівна, учитель
англійської мови; Спіркова Олена Олександрівна, учитель географії, Київська гімназія
№ 287.
Анотація: План-конспект уроку з мультимедійною підтримкою (медіапрезентація
додається), практична мета якого —
узагальнити й систематизувати знання
з вивченої теми; удосконалити навички монологічного мовлення на рівні речення
та діалогічного мовлення з опорою на наочність; удосконалити вміння аудіювати
текст, ігноруючи незнайомі слова; сформувати навички дослідницької роботи
Розробка уроку «Їжа в Україні. Приготування страви за улюбленим рецептом»
з англійської мови і трудового навчання
в 5-му класі
Секелик Ірина Ігорівна, учитель англійської
мови; Гулько Ольга Богданівна, учитель
трудового навчання, Тернопільська школа
№ 21.
Анотація: План-конспект уроку на заявлену тему, мета якого — закріпити лексичні
навички з теми «Їжа», розвивати навички
читання, усного мовлення, письма, аудіювання, ознайомити з найпопулярнішими
українськими стравами, навчити працюва-
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ти в групах; сформувати практичні вміння
приготування страв за власним рецептом,
розвивати творче мислення, увагу, уяву; виховувати самостійність, відповідальність,
культуру харчування
Розробка уроку «Щедрий вечір, добрий
вечір!» з української літератури та музики
в 6-му класі
Фоменко Олена Миколаївна, учитель української мови та літератури; Фоменко Світлана Павлівна, учитель музики, Краматорська школа № 18 Донецької обл.
Анотація: План-конспект уроку, навчальна мета якого — поглибити знання про традиції українського народу, удосконалювати навички виразного читання, закріпити
вивчене про календарно-обрядові пісні, їхні ху дож ні особ ли вос ті; удос ко на лю ва ти
вокально-хорові навички; формувати уявлення про зв’язок музики з життям, зосере ди ти ува гу на об ря дах ко ля ду ван ня й
щед ру ван ня, про де мон ст ру ва ти зв’язок
між на род ною та про фе сій ною му зи кою;
формувати вміння емоційно, творчо виконувати народні пісні, працювати над проектами
Розробка уроку «Тіла обертання.
Об’єм та площі поверхонь тіл обертання. Створення презентації в програмі
Power Point» з математики та інформатики
в 11-му класі
Чоловська Тетяна Кузьмівна, викладач;
Юзишин Наталія Андріївна, викладач, Чортківське ВПУ Тернопільської обл.
Анотація: Конспект уроку на заявлену тему
з мультимедійною презентацією, мета якого — систематизувати й узагальнити знання, вміння і навички з теми; підготувати
до контрольної роботи; поглибити та розширити вміння та навички роботи з комп’ютерними тестами і презентаціями;
розвивати логічне мислення, просторове
уявлення, світогляд учнів
Розробка бінарного уроку з образотворчого мистецтва й алгебри «Теорія
ймовірності»
Ящишин Т. І., учитель образотворчого мистецтва; Орос Н. Т., вчитель математики,
Тернопільська обласна комплексна експериментальна школа мистецтв ім. І. Герети.
Анотація: Розробка бінарного уроку з образотворчого мистецтва й алгебри на заявлену тему з використанням біоадекватних
технологій
Розробка уроку «Охорона природи
в рідному краї. Харківський зоопарк»
з природознавства та математики в 4-му
класі
Бабаєва Світлана Іванівна, учитель початкових класів, Харківська школа № 31.
Анотація: План-конспект уроку на заявлену тему, мета якого — формувати інформаційну, комунікативну компетентність, формувати вміння застосовувати набуті знання
для вирішення життєвих завдань, формувати цілісне сприйняття світу, розвивати
критичне мислення, уміння висловлювати
свою думку, виховувати повагу до співрозмовника, бережне ставлення до природи

Розробка уроку «Корінь слова. Спільнокореневі слова. Природа навколо нас»
з української мови та природознавства
в 2-му класі
Бакаляр Ірина Володимирівна, учитель початкових класів, Харківська школа № 153.
Анотація: План-конспект уроку, мета
якого — ввести терміни «корінь слова»,
«споріднені слова», навчати розрізняти
спільнокореневі слова на основі дослідження спорідненості; закріплювати уявлення про живу і неживу природу, різноманітність тварин і рослин; розвивати зв’язне
мовлення, аналітико-синтетичні вміння,
спостережливість, творчі здібності, мовне
чуття, асоціативну пам’ять, логічне мислення; виховувати зацікавленість рідною мовою, інтерес до пізнання природи, дбайливе ставлення до природи
Розробка уроку «Колядки. Числа першої тисячі, додавання і віднімання чисел»
з математики та предмета «Я і світ» у 3-му
класі
Бузнякова Наталія Вікторівна, учитель початкових класів, Одеська спеціалізована
школа № 10 імені льотчиків-космонавтів
Г. Т. Добровольського та Г. С. Шоніна.
Анотація: План-конспект уроку на заявлену тему, мета якого — знайомити з народними традиціями українського народу, продовжити роботу над формуванням навичок
усного й писемного рахунку, розв’язуванням задач і прикладів, розвивати мислення,
математичну мову, пам’ять, виховувати любов до рідного краю, до традицій
Розробка уроку «Інтерактивні презентації (реалізація переходів між
слайдами за допомогою гіперпосилань
і системи навігації). Анімаційні ефекти
зміни слайдів. Його величність закон»
з інформатики та правознавства в 10-му
класі
Бутрий Зіновія Іванівна, учитель інформатики, Костенівський НВК «ЗНЗ І–ІІІ ст. —
ДНЗ» Перемишлянського р-ну Львівської обл.
Анотація: План-конспект уроку з мультимедійною підтримкою (медіапрезентація
додається), мета якого — формування понять анімації та ефекту зміни слайду, знань
про типи анімаційних ефектів, способи додавання анімаційних ефектів, навиків
застосування набутих знань у практичній
діяльності; виховання гармонійного сприйняття комп’ютерних технологій та інформаційної культури; розширення правових
знань; прищеплення інтересу до знань і виконання законів, Конституції України,
основ трудового законодавства, кримінального, цивільного, адміністративного права;
формування громадянської культури, виховання відповідальності за виконання
законів
Розробка уроку «Зимуючі птахи. Годівнички для птахів» з природознавства
та трудового навчання в 2-му класі спеціальної школи
Візиренко Олена Анатоліївна, учитель початкових класів, Василівська спеціальна
школа-інтернат Запорізької обл.
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Анотація: План-конспект уроку на заявлену тему, мета якого — закріплювати і розширювати знання про птахів; розвивати
словниковий запас; учити прикрашати вироби з паперу; закріпити правила роботи
з клеєм; розвивати уяву, художній смак,
фантазію; виховувати акуратність, точність; привчати піклуватися про птахів, відчувати радість від праці
Розробка уроку «Вплив уживання алкоголю на організм людини» з біології
та хімії в 11-му класі
Вільчевська О. В., учитель біології, Нікольська гімназія «Софія» Донецької обл.
Анотація: План-конспект уроку на заявлену тему, навчальна мета якого — ознайомити з наслідками вживання алкоголю, навчити приймати свідомі рішення, показати
практичне застосування спиртів, їх місце
у життєдіяльності людини, підкреслити
згубну дію на організм; поглибити знання
про дію етанолу на організм
Розробка уроку «Рослини та тварини
Чернігівської області» з англійської мови
та географії у 8-му класі
Давиденко Тетяна Василівна, учитель англійської мови та географії, Скрипчинська
школа Козелецької районної ради Чернігівської обл.
Анотація: План-конспект уроку на заявлену тему. Objectives: to practice reading,
writing and listening skills; to provide
opportunities for developing speaking skills,
to develop memory, logical thinking, to widen
the pupils’ outlook, to love our native land, to
bring up love to the native land and its nature
Розробка уроку «Дослідження функції
та побудова графіка функції» з математики й інформатики в 11-му класі
Завальна Лариса Іванівна, учитель математики та інформатики, заступник директора,
Київська гімназія № 237.
Анотація: План-конспект уроку, мета якого — закріпити вміння досліджувати функцію методом математичного аналізу, будувати графік функції, використовуючи проведене дослідження; закріпити вміння
будувати графіки функцій за допомогою
програми Microsoft Excel; розвивати уважність, культуру креслення, уміння аналізувати, логічне мислення
Розробка уроку «Як виростити нову
рослину без насіння. Виготовлення частин
квіткових рослин технікою квілінг» з природознавства та трудового навчання
в 3-му класі
Ільченко Людмила Євгенівна, учитель початкових класів, Августинівська школа Запорізького р-ну Запорізької обл.
Анотація: План-конспект уроку, мета якого — ознайомити зі способами розмноження рослин; показати підготовку живця
до посадки у ґрунт; розширити знання про
кімнатні рослини; розвивати пізнавальний
інтерес, спостережливість, практичні навички розмноження рослин; поглиблювати
розуміння поняття «композиція»; розвивати творчість, уяву, фантазію, почуття прекрасного; виховувати естетичний смак,

любов до природи; виховувати інтерес
до рослинного світу, бажання доглядати
кімнатні рослини
Розробка уроку «Служби Інтернету.
Електронна пошта». Communication technologies. The Internet. Writing e-mails»
з інформатики й англійської мови в 10-му
класі
Ки ки на Ма рія Олек сан д рів на, ви кла дач
ан г лій ської мо ви, Ви но гра дів ське ви ще
про фе сій не учи ли ще № 34 За кар пат ської обл.
Анотація: Бінарний урок створено для
поглиблення знань з англійської мови й інформатики. Уміння використовувати інформаційні технології не можливі без ґрунтовних знань англійської мови, спеціальних
лексичних одиниць. Урок вимагає від учнів
розвитку пам’яті, мислення й організації
самостійної роботи з теми
Розробка уроку «Написання листа
Св. Миколаю, пісня «Ой, хто, хто Миколая
любить»» з української мови та музики
в 3-му класі
Кушмирук Світлана Миколаївна, учитель
початкових класів, Луцька школа № 25 Волинської обл.
Анотація: План-конспект уроку на заявлену тему, мета якого — повторити основні
вимоги до усного і писемного мовлення;
ознайомити з одним із зразків писемного
мовлення — листом; розвивати культуру
мовлення, любов до народних традицій
та музичні здібності дітей
Розробка уроку «Правила дорожнього
руху. Поведінка при ДТП» з основ здоров’я та образотворчого мистецтва в 5-му
класі
Марченкова Олена Юріївна, учитель, НВО
№ 113 «загальноосвітній навчальний заклад — дошкільний навчальний заклад —
позашкільний навчальний заклад» Дніпропетровської міської ради.
Анотація: План-конспект уроку з мультимедійною підтримкою (медіапрезентація
додається), мета якого — ознайомити з правилами для пішоходів і пасажирів, дорожніми знаками, алгоритмом дій при ДТП; розвивати мислення, спостережливість, самостійність, відповідальність; формувати
навчальну, комунікативну, інформаційну
та соціальну компетентності, уміння використовувати отримані знання в майбутній
професійній діяльності; формувати відповідальне ставлення до безпеки дорожнього
руху; виховувати інтерес до предмета, свідоме ставлення, повагу до професії
Розробка уроку «Диво-птах» з образотворчого мистецтва і трудового навчання
в 5-му класі
Марченкова Олена Юріївна, учитель, НВО
№ 113 «загальноосвітній навчальний заклад — дошкільний навчальний заклад —
позашкільний навчальний заклад» Дніпропетровської міської ради.
Анотація: План-конспект уроку з мультимедійною підтримкою (медіапрезентація
додається), мета якого — продовжити
знайомити з поняттями залежності форми
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і декоративного оздоблення виробів, з виробами петриківського розпису; навчати
з повагою і любов’ю ставитися до пам’яток
матеріальної і духовної культури; збагачувати новими знаннями про народні промисли Дніпропетровщини, формувати почуття
прекрасного, фантазію, творчу уяву, вміння визначати основні складові будови птахів, закріплювати знання про особливості
зображення птахів методом спрощення
форми; розвивати естетичне сприйняття
дійсності
Розробка уроку «Захворювання основних систем організму людини» з біології
та захисту Вітчизни в 10-му класі
Мекенченко Олена Іванівна, учитель біології, захисту Вітчизни, Менська районна гімназія Чернігівської обл.
Анотація: Конспект уроку на заявлену тему
з мультимедійною презентацією, мета якого — повторити та узагальнити будову серцево-судинної, дихальної і нервової систем,
навчити розрізняти симптоми хвороб цих
систем; розвивати навички дій у НС; виховувати відповідальне ставлення до власного
здоров’я та готовність допомагати людям
Розробка уроку «Калина — символ рідної землі» з літературного читання, української мови, математики, природознавства в 2-му класі
Петренко Галина Альбертівна, учитель початкових класів, Коростенська школа
№ 2 Житомирської обл.
Анотація: План-конспект уроку з мультимедійною підтримкою, мета якого — формувати компетентності: ключові (вміння
вчитися; соціальні; загальнокультурні; здоров’язбережувальні; предметні: ознайомити зі змістом оповідання В. Скуратівського,
вірша С. Жупанина, з життям рослин взимку, вчити встановлювати зв’язок між членами речення, формувати навички табличного множення числа 3, вправляти
у розв’язуванні прикладів і задач, розширити знання про калину, активізувати словниковий запас; розвивати мовне чуття, логічне мислення, пам’ять, увагу; виховувати
любов до рідного краю, бережливе ставлення до природи
Розробка інтегрованого уроку з математики, трудового навчання та природознавства в 1-му класі
Решетняк Наталія Сергіївна, учитель початкових класів, Савинська школа № 1 Балаклійського р-ну Харківської обл.
Анотація: План-конспект уроку, мета якого — з математики: закріплювати знання
нумерації чисел другого десятка; удосконалювати обчислювальні навички, уміння
розв’язувати задачі; розвивати спостережливість, уважність; з природознавства:
ознайомити з першими вісниками весни
та з ранньоквітучими рослинами, які потребують охорони, виховувати бережливе
ставлення до природи; з трудового навчання: удосконалювати навички роботи з пластиліном, уміння працювати за технологічною карткою; сприяти розвитку дрібної
моторики рук; виховувати старанність,
охайність, дружні відносини
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Розробка уроку «Щирість ліричного
самовираження й унікальний зоровий образ України» з української літератури та образотворчого мистецтва у 8-му
класі
Сезько Тетяна Анатоліївна, заступник директора з навчально-виховної роботи, учитель української мови та літератури, Краматорська українська гімназія Донецької обл.
Анотація: План-конспект уроку з мультимедійною підтримкою (медіапрезентація
додається), мета якого — формувати цілісне
сприйняття вірша через проекцію змісту
вірша В. Сосюри «Любіть Україну» на зразки образотворчого мистецтва (полотна
А. Куїнджі) та життєвий досвід учнів, удосконалювати навички аналізу літературного
твору, розвивати соціальну, творчу компетентності; формувати естетичні смаки, виховувати патріотизм
Розробка уроку «Світ гармонії. Гармонічні коливання» з математики, фізики, зарубіжної літератури в 10-му класі
Шабаєва Світлана Михайлівна, учитель математики, Кам’янська школа № 42 Дніпропетровської обл.
Анотація: План-конспект уроку, мета якого — ввести означення гармонічних коливань; навчитися будувати графік функції
гармонічних коливань; вивчити фізичний
зміст величин, що входять у рівняння гармонічного коливання; показати міжпредметний зв’язок областей математики, фізики, літератури, розкрити зв’язок поезії
з традиціями та трансценденталізмом
Розробка уроку «Героїчний епос українського народу. Кобзарі та лірники — виконавці народних дум. Сучасні виконавці. Національна капела бандуристів
України» з української літератури, історії
та музики у 8-му класі
Юркова Оксана Федорівна, учитель української мови та літератури, Долинська школа
Слов’янського р-ну Донецької обл.
Анотація: План-конспект уроку на заявлену тему, мета якого — ознайомити з кобзарством як одним із явищ української
національної культури; розкрити зв’язок
народних співців із життям українського
народу, багатство тематики і глибину змісту їхньої творчості; навчати логічно висловлювати свої думки; виховувати патріотичні
почуття
Інформатика
Розробка уроку «Розв’язування задач
на обчислення в середовищі ТП Excel»
з інформатики у 8-му класі
Артемчук Наталія Григорівна, учитель інформатики, Вараська школа № 1 Рівненської обл.
Анотація: План-конспект уроку на заявлену тему з мультимедійною підтримкою (медіапрезентація додається), мета якого —
формувати вміння розробляти таблиці з використанням посилань різних типів; розвивати вміння використовувати отримані
знання в різних ситуаціях під час роботи
за комп’ютером; виховувати інформаційну
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культуру, дбайливе ставлення до комп’ютерної техніки
Розробка тестових завдань з теми «Системне та службове програмне забезпечення. Комп’ютерні мережі» з інформатики
в 9-му класі
Борсук Олена Павлівна, заступник директора з НВР, Першотравнева школа Снігурівського р-ну Миколаївської обл.
Анотація: Тестування з теми «Системне
та службове програмне забезпечення»
Розробка уроку «Мультимедіа. Об’єкти
й галузі використання мультимедіа. Пристрої введення, виведення об’єктів мультимедіа. Копіювання об’єктів мультимедіа
на комп’ютер» з інформатики в 6-му класі
Борсук Олена Павлівна, заступник директора з НВР, Першотравнева школа Снігурівського р-ну Миколаївської обл.
Анотація: План-конспект уроку з мультимедійною підтримкою (медіапрезентація
додається), мета якого — ввести поняття
«мультимедіа», «об’єкти мультимедіа»;
ознайомити з галузями використання мультимедіа; сформувати вміння копіювати
об’єкти мультимедіа на комп’ютер; розвивати інтерес до предмета, мислення,
пам’ять; виховувати свідоме ставлення до
вибору професії
Розробка уроку «Логічні функції
EXCEL» з інформатики у 8-му класі
Грушевська Тетяна Володимирівна, учитель інформатики, Вараська школа № 1
Рівненської обл.
Анотація: План-конспект уроку на заявлену тему з мультимедійною підтримкою (медіапрезентація додається), мета якого —
сформувати знання про класифікацію функцій та основні логічні функції; формувати
вміння використовувати їх у формулах;
розвивати логічне мислення та креативність; виховувати інформаційну культуру,
дбайливе ставлення до комп’ютерної техніки
Розробка практичної роботи «Створення Gif-анімації» з інформатики
в 5–11-х класах
Заєць Богдан Петрович, учитель інформатики, Білоцерківська школа № 7 Київської обл.
Анотація: План-конспект практичної роботи на заявлену тему з мультимедійною підтримкою (медіапрезентація додається), мета якого — навчитися створювати та редагувати файли, які містять Gif-анімацію
із застосуванням програми GIF Movie Gear,
налаштовувати часові параметри, правила
компонування об’єктів, імпортувати дані
із зовнішніх джерел
Методичні вказівки до виконання
практичної роботи «Комп’ютерна графіка.
Мова програмування Pascal» з інформатики
Заєць Богдан Петрович, учитель інформатики, Білоцерківська ЗОШ № 7 Київської обл.
Анотація: Розробка практичної роботи
на заявлену тему, мета якої — навчитися

створювати та редагувати програми, які
містять елементи графіки й анімації із застосуванням мови програмування Pascal
ABC.NET, підключення та використання
модуля Uses GraphABC, для створення графічних та анімаційних програм
Методичні вказівки до виконання
практичної роботи «Моделювання.
Мова програмування Pascal» з інформатики в 7-х — 9-х класах
Заєць Богдан Петрович, учитель інформатики, Білоцерківська школа № 7 Київської обл.
Анотація: План-конспект практичної роботи (медіапрезентація додається), мета
якої — навчитися створювати інформаційні моделі задач для заданої предметної
галузі, зокрема при розв’язування задач
з інших навчальних предметів, створювати
й редагувати програми з елементами графіки й анімації із застосуванням мови
програмування PascalABC.NET, підключення та використання модуля Uses GraphABC
для створення графічних та анімаційних
програм
Методичні вказівки до виконання
практичної роботи № 3 «Лінійна функція та її графік. Мова програмування
Pascal» з інформатики в 7-х — 9-х класах
Заєць Богдан Петрович, учитель інформатики, Білоцерківська школа № 7 Київської обл.
Анотація: Мета практичної роботи — навчитися створювати інформаційні моделі
задач для заданої предметної галузі, зокрема при розв’язування задач з алгебри, знаходити значення функції, будувати графік
лінійної функції, з’ясовувати окремі характеристики функції за графіком, створювати і редагувати програми, які містять елементи графіки й анімації із застосуванням
мови програмування PascalABC.NET, підключення та використання модуля Uses
GraphABC, для створення графічних та анімаційних програм
Розробка уроку «Архівування і розархівування даних» з інформатики
в 9-му класі
Карпук Олександр Іванович, учитель інформатики, Запорізька спеціалізована
школа з поглибленим вивченням іноземної
мови № 7.
Анотація: План-конспект уроку, навчальна
мета якого — познайомити з поняттям архівування, програмами-архіваторами; навчити архівувати і розпаковувати файли; навчити визначати ефективність стиснення
окремих типів файлів; провести тестування
учнів з метою закріплення матеріалу
Розробка уроку «Поняття про файл
та папку (каталог)» з інформатики в 5-му
класі
Кулакова Таїсія Григорівна, учитель інформатики, Дніпропетровський НВК № 137
«Ліцей — загальноосвітній навчальний заклад».
Анотація: План-конспект уроку на заявлену тему з мультимедійною підтримкою (медіапрезентація додається), навчальна мета
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якого — познайомити з поняттями «файл»,
«папка», «ім’я файлу», «ім’я папки», «шлях
до файлу», «пристрої зберігання даних»;
формувати вміння використовувати отримані знання на практиці
Розробка уроку «Табличний процесор
MS Excel та історичні місця Дніпропетровщини» з інформатики в 7-му класі
Куцанян Нонна Едуардівна, учитель інформатики, Нікопольська гімназія № 15 Дніпропетровської обл.
Анотація: План-конспект уроку на заявлену тему з мультимедійною підтримкою (медіапрезентація додається), навчальна мета
якого — узагальнити й систематизувати
вивчений матеріал; розвивати навички виконання завдань на задану тему в середовищі табличного процесора MS Excel;
закріпити вміння складати електроні документи
Практична робота «Створення об’єктно
орієнтованої програми, що відображає
вікно повідомлення»
Мамчич Мирослава Сергіївна, учитель інформатики, Вараська школа № 1 Рівненської обл.
Анотація: План-конспект уроку на заявлену тему з мультимедійною підтримкою
та методичними додатками, мета якого —
сформувати практичні навички створення
і використання найчастіше застосовуваних
елементів керування на формі Windowsпрограми; формувати вміння використовувати знання в різних ситуаціях; розвивати навички самостійної роботи, логічне
мислення, пізнавальні інтереси; виховувати активність, увагу, дисциплінованість,
інформаційну культуру, інтерес до предмета і навчання, дбайливе ставлення до
комп’ютерної техніки
Розробка уроку «Побудова графіків
за допомогою засобів табличного процесора Excel» з інформатики в 10-му класі
Маточка Анжела Олександрівна, учитель
інформатики та математики, Ужгородська
школа № 12.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за явле ну те му з муль ти ме дій ною під трим кою (ме ді ап ре зен та ція до да єть ся), ме та
якого — за крі пи ти на вич ки ро бо ти
з ЕТ Excel; сформувати вміння створювати графіки як вид діаграм; удосконалювати навички роботи на ПК; виховувати старанність, активність при вивченні нового
матеріалу
Розробка уроку «Побудова інформаційних моделей об’єкта» з інформатики в 7-му класі
Шевченко Аліна Василівна, учитель інформатики, Новомиргородська школа № 2 Кіровоградської обл.
Анотація: План-конспект уроку, мета якого — сформувати навички побудови інформаційної моделі, використовуючи програмні засоби, технологію комп’ютерного моделювання; розвивати пам’ять, мислення,
увагу, інтерес до вивчення інформатики;
виховувати інтерес до знань, старанність,
відповідальність перед товаришами

Історія України
Розробка уроку «Культурницький
етап національного відродження
на українських землях у складі Російської
імперії: суспільні виклики» з історії України в 9-му класі
Боброва Надія Зіновіївна, учитель історії,
Полонська школа № 2 Хмельницької обл.
Анотація: План-конспект уроку, мета якого — визначити місце України в геополітичних планах Російської імперії, Німеччини й
Польщі, дослідити ідеї діяльності хлопоманів, народників, громадівців, малоросійства, з’ясувати суть подвійної лояльності
української еліти в другій половині ХІХ ст.;
охарактеризувати суспільні виклики культурницького етапу національного відродження, розвивати навички працювати
в групах, сформувати ключові компетентності шляхом технології критичного мислення, синтезу та аналізу інформації, уміння працювати з історичною картою; виховувати інтерес до вивчення історії
Розробка уроку «Неп і особливості його
впровадження в Україні» з історії України
в 10-му класі
Вітрук Людмила Володимирівна, учитель історії та правознавства, Вишгородоцька
школа Лановецького р-ну Тернопільської обл.
Анотація: План-конспект уроку, мета якого — закріпити знання про причини, сутність непу, його наслідки; визначити особливості непівських нововведень в Україні;
дослідити на основі різних джерел, наскільки живучими є риси непу в історії сучасної
економіки України і які спільні точки дотику є між непом і ринковими відносинами
в їх класичній інтерпретації; сприяти формуванню соціальної адаптації в сучасних
суспільних відносинах
Розробка уроку «Про кого і про
що розповідає історія рідного краю»
з історії України в 5-му класі
Гурська Вікторія Михайлівна, учитель історії та суспільствознавчих наук, Дніпродзержинська гімназія № 39 Дніпропетровської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку з муль тиме дій ною під трим кою (ме ді ап ре зен та ція додається), мета якого — познайомити
з окре ми ми іс то рич ни ми об’єк та ми
пам’яток міста; формувати навички пошуко во-до слід ниць кої ро бо ти (ви яв лен ня
проблем, збір інформації), уміння працювати з картою, текстами, давати чіткі, змістов ні від по ві ді на по став ле ні за пи тан ня,
прак тич ні вмін ня та на вич ки са мо стій но
ви рі шу ва ти проб лем но-пі знаваль ні за вдання, публічно представляти результати
ін ди ві ду аль ної та ко лек тив ної ді яль нос ті
тощо
Методична розробка «Історичні загадки на уроках історії»
Кім Світлана Євгенівна, учитель історії
та правознавства, Київська спеціалізована
школа № 200.
Анотація: Добірка загадок, які можна використати на уроках з історії України

Усі представлені роботи опубліковані на веб-сайті видавництва:
http://osvita.ua/school/lessons_summary/

Розробка уроку «Україна в Першій світовій війні» з історії України в 10-му класі
Макух Галина Богданівна, учитель історії,
Калуська спеціалізована школа № 2 з поглибленим вивченням англійської мови Івано-Франківської обл.
Анотація: План-конспект уроку з мультимедійною підтримкою (медіапрезентація
додається), мета якого — розкрити плани
Антанти та Троїстого союзу щодо України;
показати зміни в українському національному русі з початком Першої світової
війни; розвивати вміння встановлювати
причинно-наслідкові зв’язки, працювати
з історичними джерелами, робити висновки та узагальнення
Розробка уроку «Запорізька Січ у другій половині ХVІІ ст. Іван Сірко» з історії
України у 8-му класі спеціальної школи
Никитюк Наталія Зіновіївна, учитель чогось, Нововолинська спеціальна загальноосвітня школа № 9 Волинської обл.
Анотація: План-конспект уроку на заявлену тему, мета якого — проаналізувати особливості розвитку Запорозької Січі в другій
половині ХVІІ ст.; визначити її роль і місце
у воєнно-політичних подіях; охарактеризувати діяльність Івана Сірка; з’ясувати політику російського уряду щодо Запорозької
Січі; формувати вміння аналізувати історичні події, давати характеристику діячів,
визначати їхню роль і місце в історичному
процесі; сприяти вихованню патріотизму,
громадянської свідомості, розвивати інтерес до вивчення історії
Стаття «Вправи на розвиток логічної
компетентності на уроках історії»
Польова Ганна Миколаївна, учитель історії,
Одеська школа № 89.
Ано та ція: У ма те рі а лі на за яв ле ну те му
з до сві ду ро бо ти ав тор ка пи ше, що ви ко ристання логічних завдань-вправ допомагає охо пи ти при по вто рен ні ве ли кий об сяг матеріалу і в цікавій формі закріпити
його на різних етапах уроку, сприяє формуванню культури мовлення, «історичної
мо ви», роз ви ває пам’ять, ува гу, сприй няття, уяву, ло гіч не мис лен ня, сприяє
формуванню розумових операцій: аналіз,
син тез, аб ст ра гу ван ня, по рів нян ня, уза гальнення, скорочує час на перевірку домаш ньо го за вдан ня, під ви щу ють ін те рес
до історії
Розробка уроку «Україна в Другій світовій війні 1941–1945 років» з історії України в 10-му класі
Свинар Борис Степанович, викладач, Богуславський центр ПТО Київської обл.
Анотація: План-конспект уроку на заявлену тему, мета якого — ознайомити з подіями Другої світової війни 1941–1945 років, її
причинами, характером; ознайомити з картою найважливіших битв; навчити аналізувати та характеризувати події війни;
виховувати почуття патріотизму, любові
до України на прикладах героїчних подвигів учасників війни
Розробка уроку «Декабристський рух
в Україні» з історії України в 9-му класі
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Фадєєва Людмила Акиндинівна, учитель історії та правознавства, Тульчинська спеціалізована школа-інтернат — ліцей Вінницької обл.
Анотація: План-конспект уроку на заявлену тему, мета якого — поглиблювати знання з іс то рії сус піль но-по лі тич них ру хів;
формувати уявлення про декабристський
рух в Укра ї ні; про ана лі зу ва ти ді яль ність
декабристів в Україні, історичне значення
де каб рист сько го ру ху; роз ви ва ти й удос коналювати вміння працювати з документа ми й іс то рич ни ми дже ре ла ми, кар тою,
вивчити нові терміни та дати, відпрацювати вміння і навички складати і виступати
з короткими історичними довідками у вигля ді фліп бу ків; ви хо ву ва ти ша ноб ли ве
ставлення до минулого, прагнення досліджувати його
Розробка уроку «Внутрішня і зовнішня
політика Володимира Великого» з історії
України в 7-му класі
Чередніченко Антон Олексійович, учитель
історії та правознавства, Дніпропетровська
школа № 84.
Анотація: План-конспект уроку з мультимедійною підтримкою, мета якого — охарактеризувати князя Володимира як державного діяча; проаналізувати зовнішню
і внутрішню політику; розкрити суть реформ князя Володимира; визначити історичне значення запровадження християнства в Київській державі; простежити
за процесом завершення формування території Київської держави; виробляти в учнів
вміння оформляти вивчений матеріал схематично; розвивати історичне мислення,
уміння аналізувати історичні факти і події,
оцінювати їх значення; сприяти формуванню патріотичної свідомості
Історико-краєзнавчий міні-проект «Героїчними стежками В. Федченко»
Шевченко Віталіна Миколаївна, учитель історії, заступник директора з виховної роботи, Глодоська школа Новоукраїнського р-ну
Кіровоградської обл.
Анотація: Мета роботи: дослідити відомості
про уродженку нашого села — підпільницю
ніжинського молодіжного загону Віру Федченко в 1942–1943 роках
Математика
Розробка уроку «Множення та ділення раціональних чисел» з математики в 6-му класі
Волченкова Тетяна Василівна, учитель математики та фізики; Неміш Олена Віталіївна, учитель математики, Дружківський
НВК № 10 Донецької обл.; Дружківська
школа № 12 Донецької обл.
Анотація: План-конспект уроку, мета якого — удосконалити вміння застосовувати
мно жен ня і ді лен ня ра ці о наль них чи сел
до розв’язування вправ; узагальнити й систематизувати знання з теми; використовувати міжпредметні зв’язки; розвивати увагу, логічне мислення, пам’ять; пізнавальну
активність учнів, творчі здібності, навички
самостійної роботи; математичне мислення, культуру математичного мовлення; ви-
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хо ву ва ти ін те рес до ма те ма ти ки, охай ність, культуру математичного запису; виховувати почуття патріотизму, національної гордості, любові до рідної держави, історією України, її символами й видатними
людьми
Розробка виховного заходу «Цікаво
про математику» для 9-х — 11-х класів
Соломяна Т. В., викладач математики;
Єфімова О. В., викладач математики; Пугач О. Г., викладач математики, Криворізький коксохімічний технікум Національної
металургійної академії України, Дніпропетровська обл.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду,
ме та яко го — озна йо ми ти з іс то рією за пису чи сел; по зи ці о ну ва ти ма те ма ти ку
як точний інструмент для прогнозування;
показати її зв’язок з природою й мистецтвом; формувати філософське сприйняття
світу; розвивати інтерес до вивчення матема ти ки, сві до ме став лен ня до одер жан ня
знань; виховувати естетичний смак, сприя ти все біч но му роз вит ку осо бис тос ті;
розширити кругозір студентів, збагатити
їх інтелект
Розробка уроку «Властивості і графіки тригонометричних функцій» з математики в 10–11-х класах
Боєвець Наталія Володимирівна, викладач
математики, Слов’янський коледж транспортної інфраструктури Донецької обл.
Анотація: Розробка уроку на заявлену тему,
мета якого — узагальнити та систематизувати знання з теми «Тригонометричні
функції», формувати вміння застосовувати
здобуті знання у нестандартних умовах,
вчити їх аналізувати та систематизувати
ті знання, які вони отримують на заняттях,
показати зв’язок математики з життям;
сприяти вихованню всебічно розвиненої
особистості
Розробка уроку «Ознаки подібності
трикутників. Розв’язування задач» з математики у 8-му класі
Большакова Ніна Федорівна, учитель математики, Височинівська школа Зміївського
р-ну Харківської обл.
Анотація: План-конспект уроку з мультимедійною підтримкою (медіапрезентація
додається), мета якого — формувати вміння
і навички використовувати ознаки подібності трикутників при розв’язуванні геометричних задач, задач практичного змісту;
розвивати логічне, конструктивне мислення, уяву, уміння чітко висловлювати думки;
виховувати товариськість, взаємодовіру
в атмосфері співпраці, інтерес до предмета
Розробка уроку «Використання різних
способів розкладання многочленів на
множники» з математики в 7-му класі
Бурлаченко Валентина Іванівна, учитель
математики, заступник директора з НВР,
Іллічівський НВК «спеціальна загальноосвітня школа І–ІІ ступенів інтенсивної педагогічної корекції — дошкільний навчальний
заклад компенсуючого типу» Одеської обл.
Анотація: План-конспект уроку з мультимедійною підтримкою (медіапрезентація

додається), мета якого — узагальнити, систематизувати, коригувати знання, вміння
і навички в застосуванні різних способів
розкладання многочленів на множники;
розвивати вміння узагальнювати, робити
висновки; сприяти розвитку логічного мислення, грамотної математичної мови; виховувати почуття поваги один до одного, чесність, упевненість у своїх силах
Розробка уроку «Множення цілих
і дробових чисел» з математики в 6-му
класі
Вахник Лариса Григорівна, учитель математики, Трушівський НВК «Дошкільний навчальний заклад — загальноосвітня школа
І–ІІІ ступенів» Чигиринського р-ну Черкаської обл.
Анотація: План-конспект уроку на заявлену тему з мультимедійною підтримкою (медіапрезентація додається), мета якого —
удосконалити вміння виконувати множення звичайних дробів при розв’язуванні
задач, формувати вміння застосовувати
властивості множення до спрощення обчислень значень виразів; виховувати працелюбність, спонукати до зацікавлення
предметом; розвивати усний рахунок
Розробка уроку «Геометричні фігури»
з математики в 5-му класі
Вінсковська Мирослава Михайлівна, учитель математики, Дрогобицька школа № 10
Львівської обл.
Анотація: План-конспект уроку, мета якого — узагальнити й систематизувати знання з теми «Геометричні фігури»; розширити знання про геометричні фігури та їх використання, пропедевтично познайомити
з геометрією; збудити інтерес до математики; розвивати комунікативні навички,
прищеплювати вміння самостійно збирати
інформацію, використовуючи додаткову літературу, Інтернет, аналізувати отримані
результати, робити висновки, створювати
кінцевий продукт і презентувати створене
перед аудиторією
Розробка уроку «Узагальнення і систематизація знань з теми «Додавання і віднімання десяткових дробів»» з математики
в 5-му класі
Водотієць Наталія Миколаївна, учитель математики, Коростишівський НВК «Загальноосвітня школа І–ІІ ступенів — ліцей інформаційних технологій» ім. Л. Х. Дарбіняна Житомирської обл.
Анотація: План-конспект уроку на заявлену тему з мультимедійною підтримкою
(медіапрезентація додається), мета якого —
узагальнити знання й уміння з теми, розвивати обчислювальні навики, пам’ять, мислення, створити умови для розвитку ціннісного ставлення до свого здоров’я, дружби,
працьовитості
Розробка уроку «Множення многочленів» з математики в 7-му класі
Горик Руслана Миколаївна, учитель математики, Римачівський НВК «Загальноосвітня школа І–ІІІ ст. — дошкільний навчальний заклад» Любомльської районної ради
Волинської обл.
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Анотація: План-конспект уроку на заявлену тему, мета якого — продовжити формування вмінь і навичок множити многочлени; розвивати логічне мислення; виховувати уважність, упевненість у власних силах,
бажання здобувати знання
Розробка уроку «Елементарні геометричні фігури та їх властивості» з математики в 7-му класі
Горова Лариса Дмитрівна, учитель математики, Кропивницьке НВО «Спеціалізований загальноосвітній навчальний заклад
І ступеня «Гармонія» — Гімназія імені Тараса Шевченка — Центр позашкільного виховання «Контакт».
Анотація: Розробка уроку на заявлену тему
Розробка уроку «Подібні трикутники»
з математики у 8-му класі.
Гриб Наталія Василівна, учитель математики, Київська спеціалізована школа № 247
з поглибленим вивченням іноземних мов.
Анотація: План-конспект уроку з мультимедійною презентацією, мета якого —
сформувати уявлення про подібні трикутники; працювати над засвоєнням означення подібних трикутників, змісту поняття
коефіцієнта подібності; сформувати вміння
відтворювати зміст вивчених тверджень;
виконувати записи тверджень за допомогою символу «~»; використовувати записи
для обчислення невідомих елементів подібних трикутників
Розробка уроку «Формула коренів
квадратного рівняння» з математики
у 8-му класі
Дешкевич Інна Сергіївна, учитель математики, Коростенська міська гімназія № 7
Житомирської обл.
Анотація: План-конспект уроку на заявлену тему з мультимедійною підтримкою (медіапрезентація додається), мета якого —
ввести нове поняття дискримінант, вивести
формули дискримінанту, коренів квадратного рівняння загального вигляду; сформувати первинні вміння знаходити за формулами дискримінант квадратного рівняння,
за його значенням визначати кількість
розв’язків квадратного рівняння й обчислювати корені квадратного рівняння.
Розвивати пам’ять, культуру математичних
обчислень; виховувати працьовитість, спостережливість, кмітливість
Розробка уроку «Елементи прикладної
математики» в 9-му класі
Дігтяр Оксана Анатоліївна, заступник директора з навчально-виховної роботи, учитель математики, Сумська спеціалізована
школа № 7 імені Максима Савченка.
Анотація: План-конспект уроку, мета якого — узагальнити й систематизувати знання та вміння з теми «Елементи прикладної
ма те ма ти ки»; роз ви ва ти ло гіч не, твор че
та самостійне мислення; уміння порівнюва ти, ана лі зу ва ти, сис те ма ти зу ва ти, уза гальнювати, робити висновки, розвивати
пі знаваль ну ак тив ність, твор чі здіб нос ті,
обчислювальні навички; виховувати культуру математичного мовлення, математичних за пи сів; на уко вий сві то гляд, уваж -

ність, пра це люб ність, охай ність, умін ня
ра ці о наль но ви ко рис то ву ва ти ро бо чий
час
Розробка уроку «Координатна площина» з математики в 6-му класі
Дімоглова Надія Іванівна, учитель математики, Дмитрівська школа Татарбунарського р-ну Одеської обл.
Анотація: План-конспект уроку на заявлену тему, мета якого — удосконалювати
навички побудови точок на координатній
площині і вміння знаходити координати точок, побудованих на площині; розвивати пізнавальну активність, творчі здібності, навички самостійної роботи; виховувати інтерес до математики, усвідомленість своїх дій
і їх використання в реальному житті; виховувати патріотизм, національну гордість,
любов до рідного краю, ознайомити з історією України, її символами
Розробка уроку «Розв’язування вправ
на всі дії з десятковими дробами» з математики в 5-му класі
Дубінець Тетяна Олександрівна, учитель
математики, Дніпрорудненська спеціалізована школа «Світоч» Василівського р-ну Запорізької обл.
Анотація: План-конспект уроку на заявлену тему, мета якого — повторення правил
дії з десятковими дробами; відпрацювання
навичок множення і ділення десяткових
дробів у ході виконання завдань і вправ;
розвиток математичної культури, логічного мислення, уваги, пам’яті, мовлення
учнів; розвиток самостійності, здатності
до самоконтролю, самооцінки; виховання
прагнення досягати поставленої мети, почуття відповідальності, упевненості в собі,
уміння працювати в колективі, інтересу
до предмета
Розробка уроків «Звичайні дроби» з математики в 6-му класі спеціальної школи
Журавльова Світлана Анатоліївна, учитель
математики, Іллічівський НВК «Спеціальна
загальноосвітня школа І–ІІ ступенів інтенсивної педагогічної корекції — дошкільний
навчальний заклад компенсуючого типу»
Одеської обл.
Анотація: Методична розробка уроків з теми «Звичайні дроби»
Розробка уроку «Різниця і сума кубів
двох виразів» з математики в 7-му класі
Ільніцька Людмила Василівна, учитель математики, Білоцерківська школа № 11 Київської обл.
Анотація: План-конспект уроку з мультиме дій ною під трим кою (ме ді ап ре зен та ція
до да єть ся), ме та яко го — ви вчи ти різ ни цю і су му ку бів двох ви ра зів; роз ви ва ти
вмін ня за сто со ву ва ти різ ни цю і су му ку бів для пе ре тво рень до бут ку ви ра зів на
многочлен стандартного вигляду, застосовувати формули суми і різниці кубів двох
ви ра зів для роз кла дан ня мно го чле нів
на множ ни ки; са мо стій но за сто со ву ва ти
набуті знання в стандартних і нестандартних си ту а ці ях, умі ти сис те ма ти зу ва ти
пев ні ма те ма тич ні твер д жен ня і ро би ти
висновки
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Розробка уроку «Квадратний тричлен»
з математики у 8-му класі
Ільніцька Людмила Василівна, учитель математики, Білоцерківська школа № 11 Київської обл.
Анотація: План-конспект уроку на заявлену тему, мета якого — вивчити означення
квадратного тричлена і кореня квадратного
тричлена; ознайомити з теоремами, коли
даний тричлен можна розкласти на лінійні
множники, а коли не можна; спонукати
до прояву творчої активності, ініціативи;
розвивати логічне мислення, мову, інтелектуальні здібності, формувати пізнавальний
інтерес до математики
Розробка уроку «Формула коренів
квадратного рівняння» з математики
у 8-му класі
Ільніцька Людмила Василівна, учитель математики, Білоцерківська школа № 11 Київської обл.
Анотація: План-конспект уроку на заявлену тему з мультимедійною підтримкою
(медіапрезентація додається), мета якого —
вивчити формули коренів квадратного рівняння, формувати вміння застосовувати їх
до розв’язування вправ; спонукати учнів
до прояву творчої активності, ініціативи;
розвивати вміння аналізувати, знаходити
раціональні способи розв’язування вправ;
виховувати працелюбність, кмітливість,
культуру усного мовлення та математичних
записів
Розробка уроку «Найпростіші перетворення графіків функцій» з математики
в 9-му класі
Ільченко Олена Андріївна, учитель математики, Краматорська школа № 11 Донецької обл.
Анотація: План-конспект уроку з мультимедійною презентацією, мета якого —
сформувати розуміння поняття «перетворення графіка функції», знання про види
геометричних перетворень графіків функцій, про рівняння функції, що задається
цим перетворенням; сформувати первинні
вміння «читати» графіки функцій, виконувати побудови графіків функцій за допомогою перетворень f (x) + a, заданих рівнянням даної функції f (x); розвивати
пам’ять, увагу, уяву, логічне мислення,
уміння користуватись методами індукції та
дедукції, аналізу та синтезу; виховувати
інформаційну компетентність, культуру
математичної мови, спостережливість, працелюбність, наполегливість
Розробка уроку «Що вивчає геометрія.
Точка і пряма. Властивості точок і прямих» з математики в 7-му класі
Казакова Наталія Леонідівна, учитель математики, Криворізька школа № 113 Дніпропетровської обл.
Анотація: План-конспект уроку з мультимедійною підтримкою, мета якого — сформувати уявлення про те, де, як і коли починалася геометрія, хто стояв біля її витоків,
ознайомити з поняттям найпростiших фiгур, домагатися свiдомого засвоєння термiнологiї, що описує взаємне розташування
точок і прямих на площинi, розуміння
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основних властивостей розташування точок і прямих; виробити первиннi вмiння позначати точки та прямi на рисунках; виховувати допитливість, пізнавальний інтерес
до математики

І ступеня «Гармонія» — Гімназія імені Тараса Шевченка — Центр позашкільного виховання «Контакт».
Анотація: План-конспект уроку узагальнення і систематизація знань

Розробка уроку «Порівняння десяткових дробів» з математики в 5-му класі спеціальної школи
Каравай Валентина Анатоліївна, учитель,
Терпіннівська спеціальна школа-інтернат
Запорізької обл.
Анотація: План-конспект уроку, мета якого — формувати навички порівняння десяткових дробів, уміння формулювати,
обґрунтовувати і застосовувати правило
порівняння десяткових дробів; розвивати
пізнавальні інтереси, пам’ять, увагу, кмітливість, спостережливість, уміння логічно
мислити (порівнювати, аналізувати, узагальнювати), збагачувати словниковий запас учнів математичними термінами та висловами, самоконтроль; виховувати старанність, самостійність, упевненість

Розробка уроку «Розв’язування рівнянь
на основі властивості пропорції» з математики в 6-му класі
Мягких Юлія Вікторівна, учитель математики, Кременчуцька школа № 22 Полтавської обл.
Анотація: План-конспект уроку, мета якого — сформувати вміння використовувати
властивості пропорцій до розв’язування
рівнянь і задач; розвивати математичну мову, логічне мислення; формувати пізнавальну компетентність, показати значення вітамінів для здоров’я людини, пропагувати
здоровий спосіб життя; виховувати інтерес
до процесу здобуття нових знань

Розробка уроку «Тіла обертання» з математики в 6-му класі
Лапкало Тамара Анатоліївна, учитель математики, Дніпропетровська школа № 84.
Анотація: План-конспект уроку на заявлену тему з мультимедійною підтримкою (медіапрезентація додається), мета якого —
розширити знання про тіла обертання, показати застосування їх в архітектурі,
у побуті; розвивати логічне мислення, творчу діяльність, просторове уявлення; виховувати самостійність, активність, культуру
спілкування; розширювати математичний
кругозір, сприяти зростанню інтересу до
математики; виховувати почуття любові
до рідного міста
Розробка уроку «Відсотки. Знаходження відсотків числа» з математики в 5-му
класі
Люшин Наталія Миколаївна, учитель, Колодязнівська школа Березнівського р-ну Рівненської обл.
Анотація: План-конспект уроку на заявлену тему, мета якого — закріплення знань
учнів, розвиток логічного мислення
Методична розробка «Перпендикулярність у просторі» з математики для 10-х
класів
Маєвська Лілія Іванівна, учитель математики, Торецький НВК «Школа-ліцей» Донецької обл.
Анотація: Пропоновані задачі з кожної теми розподіляються за методами розв’язування або типами. Для кожного методу або
типу розглядаються приклади з детальним
поясненням. Учні матимуть змогу вибрати
для себе найбільш реальний із запропонованих прийомів. Більшість задач вибрані
із завдань ЗНО попередніх років.
Розробка уроку «Числові нерівності.
Властивості числових нерівностей» з математики в 9-му класі
Міщенко Валентина Василівна, учитель математики, Кропивницьке НВО «Спеціалізований загальноосвітній навчальний заклад
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Розробка уроку «Розв’язування задач
за темою “Вектори на площині і в просторі”» з математики в 10-му класі
Новікова Наталія Володимирівна, викладач,
Краматорський машинобудівний коледж
Донбаської державної машинобудівної академії, Донецька обл.
Анотація: План-конспект уроку з мультимедійною підтримкою, навчальна мета
якого — розвивати навички розв’язування
типових задач на застосування дій над векторами; розпізнавати одиничні вектори; додавати віднімати, множити вектор на число,
розвивати навички застосування властивостей векторів при розв’язуванні різних
прикладних і математичних задач
Розробка уроку «Відношення і пропорції» з математики в 6-му класі
Нужна Тетяна Олексіївна, учитель математики, Білоцерківська школа № 11 Київської обл.
Анотація: План-конспект уроку на заявлену тему, мета якого — удосконалювати
знання з теми; формувати вміння застосовувати набуті знання і навички при
розв’язуванні задач; розвивати навички самостійності; розширювати світогляд учнів;
виховувати відповідальність за стан навколишнього середовища
Розробка уроку «Стовпчаста і кругова
діаграми» з математики в 6-му класі
Нужна Тетяна Олексіївна, учитель математики, Білоцерківська школа № 11 Київської обл.
Анотація: План-конспект уроку, мета якого — формувати уявлення про поняття діаграм і спосіб відтворення співвідношення
величин за допомогою кругових і стовпчастих діаграм; «читати» та будувати діаграми,
що відповідають умовам задачі; формувати
життєву компетенцію; розвивати логічне
мислення, пізнавальний інтерес; виховувати розуміння стану навколишнього середовища, екологічну культуру та поведінку
людини
Розробка уроку «Випадкова подія. Імовірність випадкової події» з математики
в 9-му класі

Нюкіна Тамара Володимирівна, учитель математики та інформатики, Смілянська школа № 2 Черкаської обл.
Анотація: План-конспект уроку, мета якого — сформувати уявлення про випробування і події, теорію імовірності як науку;
навчити розрізняти випадкові, вірогідні
і неможливі, несумісні і сумісні події, знаходити ймовірності подій; розвивати логічне мислення, навички обчислень, уміння
розпізнавати типи подій, математичну мову; виховувати інтерес до предмета, уміння
працювати в команді, працювати за новітніми технологіями; прагнення до самоосвіти,
самореалізації; виховувати культуру мовлення
Розробка уроку «Взаємне розміщення
прямих у просторі» з математики в 10-му
класі
Петренко Лідія Іванівна, учитель математики, Київська спеціалізована школа № 247
з поглибленим вивченням іноземних мов.
Анотація: Розробка уроку на заявлену тему
Розробка уроку «Суміжні та вертикальні кути, їх властивості» з математики
в 7-му класі
Петренко Лідія Іванівна, учитель математики, Київська спеціалізована школа № 247
з поглибленим вивченням іноземних мов.
Анотація: План-конспект уроку на заявлену тему з мультимедійною підтримкою (медіапрезентація додається)
Розробка уроку «Дії з десятковими дробами» з математики в 5-му класі
Присяжнюк Ірина Миколаївна, учитель математики, Одеська школа № 22.
Анотація: План-конспект уроку, мета якого — закріпити вміння й навички виконання дій з десятковими дробами, поняття середнього арифметичного, масштабу; виявити зв‘язок цих понять з іншими науками;
сприяти підтримці на високому рівні загальної працездатності до навчання; виховувати зібраність, організованість, увагу,
самостійність, математичну культуру; формувати комунікативні навички, культуру
розумової праці, естетичні навички; розвивати пам‘ять, увагу, мислення, допитливість, мотивацію практичної значимості
теми; сприяти розвитку розумової активності, навичок колективної й самостійної
діяльності
Розробка уроку «Задачі на множення
звичайних дробів. Знаходження дробу від
числа» з математики в 6-му класі
Проценко Лариса Григорівна, учитель математики, Білоцерківська школа № 20 Київської обл.
Анотація: План-конспект уроку на заявлену тему з мультимедійною підтримкою
(медіапрезентація додається), мета якого —
закріпити навички та вміння учнів виконувати множення звичайних дробів і розв’язувати задачі на множення звичайних
дробів; розвивати творчу та розумову активність, увагу, інтерес до математики
Розробка уроку «Квадратична функція» з математики в 9-му класі
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КАТАЛОГ ПЕДАГОГІЧНИХ МАТЕРІАЛІВ
Рейзіна Людмила Григорівна, учитель математики, Костянтинівська школа № 5 Донецької обл.
Анотація: План-конспект уроку на заявлену тему, мета якого — узагальнити та систематизувати знання учнів з теми «Функція»,
виховувати самостійність, уважність; показати практичне застосування теми; розвивати інтерес до математики
Розробка уроку «Порівняння десяткових дробів» з математики в 5-му класі
Ржаксінська Юлія Вікторівна, учитель математики, Харківська гімназія № 23.
Анотація: План-конспект уроку з мультимедійною підтримкою (медіапрезентація
додається), мета якого — продовжити формувати поняття про десятковий дріб; запис
і читання десяткових дробів; формувати поняття порівняння десяткових дробів і правила порівняння десяткових дробів; уміння
порівнювати десяткові дроби; формувати
міжпредметні зв’язки; розвивати увагу,
уяву, логічне мислення, розумові здібності,
пізнавальну активність; плекати цілісне
сприйняття світу, розуміння ролі математики в пізнанні дійсності; виховувати відповідальність за результати навчальної праці,
наполегливість, працелюбність, чіткість виконання дій
Розробка уроку «Розв’язування задач
за допомогою пропорцій» з математики
в 6-му класі
Руда Людмила Миколаївна, учитель математики, Бердичівський НВК № 4 Житомирської обл.
Анотація: Розробка уроку «Розв’язування
задач за допомогою пропорцій» з математики в 6-му класі
Розробка уроку «Симетрія, гармонія, краса…» з математики в 9-му класі
Руда Людмила Миколаївна, учитель математики, Бердичівський НВК № 4 Житомирської обл.
Анотація: План-конспект уроку на заявлену тему, мета якого — удосконалити
практичні уміння та навички розв’язувати
вправи та задачі на застосування осьової
та центральної симетрії; розвивати дослідницьку компетентність, пізнавальну активність, самостійність, уміння бачити та застосовувати математику в реальному житті;
сприяти вихованню естетичного смаку, поваги до світової та національної культур
Розробка уроку «Логарифмічні рівняння. Методи розв’язування логарифмічних рівнянь» з математики в 11-му
класі
Середа Ірина Олександрівна, учитель математики, Дніпродзержинський ЗНЗ І ступеня — гімназія № 39 Дніпропетровської обл.
Анотація: План-конспект уроку, освітня
мета якого — сформувати математичні
компетенції: поняття логарифмічного рівняння, найпростішого логарифмічного рівняння, здатності до застосування загальних
методів розв’язування рівнянь та спеціальних методів розв’язування логарифмічних,
узагальнити знання про рівняння, що вивчаються в курсі математики, удосконали-

ти навички застосовування властивостей
логарифмів під час розв’язання логарифмічних рівнянь
Розробка уроку «Похідні елементарних
функцій» з математики в 11-му класі
Сіжук Павло Степанович, викладач математики, Нововолинське ПТУ № 11 Волинської обл.
Анотація: План-конспект уроку на заявлену тему, мета якого — формувати знання
про похідну степеневої функції з цілим показником; формувати критичне мислення;
розвивати логічне та образне мислення учнів; розвивати інтерес до предмета
Розробка уроку «Ознаки паралельності
прямих» з математики в 7-му класі
Сокол Тетяна Федорівна, заступник директора з НВР, Миколаївська школа Петропавлівського р-ну Дніпропетровської обл.
Анотація: План-конспект уроку, мета якого — сформулювати й довести ознаки паралельності прямих і наслідок з них; сформувати вміння використовувати розглянуті
на уроці ознаки для аргументації паралельності прямих; розвивати вміння аналізувати, логічно мислити, підтверджувати свої
міркування; виховувати інтерес до математики, віру у свої сили
Розробка уроку «Таблиця ділення
на число 6. Порівняння таблиць множення
числа 6 і ділення на число 6» з математики
в 2-му класі.
Сотнікова Наталія Анатоліївна, учитель початкових класів, Скельківська школа Василівського р-ну Запорізької обл.
Анотація: План-конспект уроку, мета якого — використовуючи таблицю множення
чис ла 6, склас ти таб ли цю ді лен ня на 6;
фор му ва ти на вич ки твор чої ро бо ти над
задачею; обчислювальні навички таблично го мно жен ня і ді лен ня; роз ви ва ти пі знаваль ну ак тив ність уч нів, ло гіч не мис лення, математичне мовлення, уважність;
виховувати вміння працювати самостійно
та в групі
Розробка уроку «Раціональні числа.
Розв’язування задач» з математики в 6-му
класі
Строкань Ірина Федорівна, учитель, Новоданилівська школа Якимівського р-ну Запорізької обл.
Анотація: План-конспект уроку, мета якого — узагальнити і систематизувати відомості про види чисел; удосконалити вміння
розв’язувати задачі, що передбачають знаходження модуля числа й числа за його модулем, порівняння раціональних чисел,
у процесі розв’язання завдань закріпити
обчислювальні навички; розвивати вміння
застосовувати інформаційні технології для
розв’язування вправ; навчати самооцінки й
уміння коригувати навчальну діяльність;
розвивати творчі вміння, увагу, наполегливість, відповідальність, культуру математичного мовлення
Розробка уроку «Натуральні числа. Додавання та віднімання натуральних чисел» з математики в 5-му класі
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Сусол Ольга Миколаївна, учитель математики, Білоцерківська школа № 21 Київської обл.
Анотація: План-конспект уроку з мультимедійною підтримкою (медіапрезентація
додається), мета якого — систематизувати
основні знання про додавання і віднімання
натуральних чисел; перевірити, як учні засвоїли теоретичний матеріал і як вміють застосовувати його на практиці; перевірити
знання і уміння, набуті під час вивчення теми; розвивати розумові здібності, вміння
аналізувати, порівнювати, узагальнювати;
розвивати творче мислення; виховувати волю, почуття, любов до рідної країни
Розробка уроку «Третя ознака рівності
трикутників» з математики в 7-му класі
Турчина Людмила Григорівна, учитель математики і фізики, Степанівська школа
Устинівського р-ну Кіровоградської обл.
Анотація: План-конспект уроку з мультимедійною підтримкою, мета якого — формувати математичну компетентність: розуміння змісту третьої ознаки рівності
трикутників; уміння добирати необхідні
знання і способи для виконання навчальнопізнавальних завдань, використовувати інформацію з різних джерел для генерування
власних ідей; здійснювати перевірку й самоперевірку; формувати вміння самостійно
застосовувати третю ознаку рівності трикутників для розв’язування задач; розвивати слухове зосередження, мовлення, творче
мислення
Розробка уроку «Зовнішній кут трикутника» з математики в 7-му класі
Фальоса Любов Олексіївна, учитель математики, Новогригорівський НВК Юр’ївського р-ну Дніпропетровської обл.
Анотація: План-конспект уроку на заявлену тему, мета якого — поглибити та розширити знання про головні властивості
трикутників; закріпити знання про зміст
теореми про зовнішній кут трикутника та
наслідку з неї; удосконалити вміння
розв’язувати задачі, які передбачають застосування поняття та властивостей зовнішнього кута трикутника; формувати
вміння виділяти головне; розвивати логічне
мислення, уміння висловлювати свою думку; пізнавальну самостійність та пізнавальні інтереси, творчі здібності, кмітливість;
виховувати відповідальність за результати
своєї роботи, наполегливість у досягненні
мети
Розробка уроку «Розв’язування задач
і вправ на всі дії з цілими та дробовими
числами» з математики в 6-му класі
Фартушок Марія Михайлівна, учитель математики, Дрогобицька школа № 10 Львівської обл.
Анотація: План-конспект уроку на заявлену тему, мета якого — узагальнити й систематизувати знання про дроби, повторити й
закріпити вміння виконувати дії з цілими
і дробовими числами, розв’язувати задачі
та вправи; розвивати мислення, вміння
самостійно аналізувати результати роботи,
працювати в групах, передавати інформацію; розвивати увагу; взаємодопомогу,
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вміння спілкуватися; виховувати дисциплінованість
Розробка уроку «Функції. Перетворення графіків функцій» з математики в 9-му
класі
Фартушок Марія Михайлівна, учитель математики, Дрогобицька школа № 10 Львівської обл.
Анотація: План-конспект уроку на заявлену тему, мета якого — узагальнити й систематизувати знання про функції, повторити
й закріпити вміння перетворювати графіки
функцій, знаходити область визначення
функцій, розкладати квадратний тричлен
на множники; розвивати мислення, уміння
самостійно аналізувати результати своєї
роботи, вміння працювати в групах і передавати інформацію, розвиток уваги; сприяти розвитку взаємодопомоги, вмінню спілкуватися, вихованню дисциплінованості
Розробка уроку «Числові нерівності»
з математики в 9-му класі
Фартушок Марія Михайлівна, учитель математики, Дрогобицька школа № 10 Львівської обл.
Анотація: План-конспект уроку на заявлену тему з мультимедійною підтримкою та
методичними додатками, мета якого — навчити виявляти власні вміння та навички,
здобувати знання, усвідомлювати важливість одержання знань та аналізувати їх;
розвивати практичні навички, розвивати
кмітливість, упевненість у власних силах,
вміння міркувати; розвивати навички індивідуальної роботи, поваги до товаришів
Розробка уроку «Координатна пряма»
з математики в 6-му класі
Федорова Світлана Семенівна, учитель математики, Новогродівська школа № 9 Донецької обл.
Анотація: План-конспект уроку, мета якого — закріпити вміння та навички будувати
координатну пряму, записувати координату точки, відшукувати точку за її координатою, записувати додатні та від’ємні числа,
формувати початкові уявлення про відстань на числовій прямій; розвивати логічне мислення, просторову уяву, навички колективної і самостійної роботи; виховувати
чіткість оформлення креслень і записів
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Хом’як Алла Петрівна, заступник директора з виховної роботи, Нововолинська спеціальна школа № 9 Волинської обл.
Анотація: План-конспект уроку з мультимедійною підтримкою, мета якого — виведення формул для знаходження координат
середини відрізка та формування вмінь застосовувати ці формули до розв’язування
за дач; роз ви ва ти ін те рес до ма те ма ти ки
та пізнавальні здібності; формувати вміння гра мот но ви слов лю ва ти влас ні дум ки;
ак ти ві зу ва ти ро зу мо ву ді яль ність; ви хо вува ти ко лек ти візм, умін ня пра цю ва ти
в команді, вчити етики та культури спілкування
Розробка уроку «Одночлен. Піднесення
одночлена до степеня» з математики в 7му класі
Шаманська Валентина Наумівна, педагогорганізатор, учитель математики, Дніпропетровський НВК № 125 «загальноосвітній
навчальний заклад — дошкільний навчальний заклад».
Анотація: План-конспект уроку, мета якого — спри я ти вдос ко на лен ню вмінь ви конан ня то тож них пе ре тво рень рів нянь,
ви ра зів, сте пе нів, фор му ван ню на ви чок
виконання дій зі степенями; розвивати обчис лю валь ні на вич ки, ло гіч не мис лен ня,
ус не і пись мо ве ма те ма тич не мов лен ня,
вмін ня зі став ля ти і ро би ти ви снов ки;
сприя ти ви хо ван ню на по лег ли вос ті в до сяг нен ні ме ти, спо сте реж ли вос ті, бе режно го став лен ня до здо ров’я, по чут тя
гор дос ті за свою дер жа ву та її ви дат них
представників; збагаченню інтелекту і духовного світу
Розробка уроку «Розв’язування ірраціональних рівнянь» з математики в 10-му
класі.
Шкварько Євгенія Іванівна, учитель математики, ПТУ № 36 смт Новгородка Кіровоградської обл.
Анотація: План-конспект уроку на заявлену тему, мета якого — продовжувати формувати, вміння розв’язувати ірраціональні
рівняння; вчити учнів працювати в групі;
виховувати наполегливість у досягненні поставленої мети

Розробка проекту «Геометрія і мода»
з математики в 9-му класі
Флейчук Ганна Василівна, учитель, Дебеславцівська школа Коломийського р-ну Івано-Франківської обл.
Анотація: Під час проекту учні повинні дослідити використання геометричних фігур для
створення викройок одягу. Учні використовуватимуть отриманні знання про властивості фігур для створення лекал. Учасники мають довести, що всі частини одягу — це геометричні фігури, перевірити на практиці,
як створюється одяг, ознайомитися з історичними документами, фактами, де вивчалися властивості основних геометричних фігур

Розробка уроку «Теорема Вієта» з математики у 8-му класі
Шулешко Ірина В’ячеславівна, учитель математики, Дніпропетровська школа № 144
з поглибленим вивченням івриту, традицій
і історії єврейського народу.
Анотація: План-конспект уроку з мультимедійною підтримкою (медіапрезентація
додається), мета якого — ввести поняття
приведеного квадратного рівняння, досліджувати залежність між коренями приведеного квадратного рівняння і його коефіцієнтами; ввести теорему Вієта; забезпечити
первинне застосування теоретичних знань
у різних ситуаціях при розв’язанні квадратних рівнянь; ознайомити з історичною довідкою про життя вченого

Розробка уроку «Координати середини відрізка» з математики в 9-му класі
спеціальної школи

Розробка уроку «Розв’язування вправ
на знаходження похідної» з математики
в 11-му класі

Каталог «Відкритий урок» #02’ 2016

Щербак Інна Валентинівна, викладач математики, Дружківський технікум Донбаської державної машинобудівної академії.
Донецька обл.
Анотація: План-конспект уроку з методичними додатками, мета якого — формувати
вміння знаходити похідні функції, використовуючи таблицю похідних і правила диференціювання; розвивати навички роботи
з комп’ютером, обчислювальні навички;
формувати вміння аналізувати й робити
висновки; розвивати логічне мислення,
творчі здібності, уміння співпрацювати
в навчальній діяльності, навички індивідуальної й колективної роботи, наполегливість у досягненні поставленої мети; заохочення до самостійної навчальної діяльності
Методика та технологія
Стаття «Психолого-педагогічні аспекти
застосування тестових завдань під час вивчення іноземної мови в загальноосвітній
школі»
Гаврилюк Олександр Миколайович, учитель; Хлистун Оксана Олександрівна,
студентка 4-го курсу, Великомочульська загальноосвітня школа Теплицького р-ну Вінницької обл., Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського.
Анотація: У статті розглянуто психологопедагогічні аспекти застосування тестових
завдань у процесі вивчення іноземної мови
та їх роль у розкритті індивідуальних особистостей учнів. Висвітлено ряд питань щодо доцільності видів тестів та цілей їх використання в практичній діяльності вчителя.
Особлива увага зосереджена на проблемних аспектах розробки та впровадження
тестів під час поглибленого вивчення іноземних мов у загальноосвітніх школах
Майстер-клас «Реалізація міжпредметних зв’язків на уроках історії
України та української літератури в старших класах»
Колєсніков Артем Артурович, учитель; Кошовий Іван Вікторович, учитель, Харківська школа № 131.
Анотація: Розробка майстер-класу, мета
якого — репрезентувати скоординовану діяльність учителів-предметників щодо реалізації міжпредметних зв’язків на уроках історії України та української літератури
в старших класах; показати, що використання міжпредметних зв’язків дає можливість учителю, застосувавши розмаїття
інтерактивних вправ, змінити роль авторитарного транслятора інформації на координатора навчального процесу; продемонструвати на практиці реалізацію міжпредметних зв’язків на різних етапах уроку
Методична розробка «Формування навичок аудіювання на початковому етапі
вивчення англійської мови»
Кулікова Надія Юріївна, учитель англійської мови, Харківська гімназія № 116; Іващенко Наталія Сергіївна, керівник гуртка
«Цікава англійська», Центр дитячої та
юнацької творчості № 2.
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Анотація: Мета роботи — ознайомити вчителів з формами та методами, які можуть
використовуватись у процесі вироблення
навичок аудіювання. Стаття містить інформацію про теоретичні передумови роботи
з аудіюванням, розробки уроків з комплексом завдань для розвитку й удосконалення
навичок аудіювання
Методичний посібник «Упровадження дистанційного навчання в роботу
вчителя-словесника»
Літвінова Т. В., учитель української мови
та літератури; Янченко О. М., учитель української мови та літератури, Курахівська
школа № 5 Мар’їнського р-ну Донецької обл.
Анотація: У матеріалі на заявлену тему з досвіду роботи автори пишуть, що реагувати
на всі події маємо мобільно й конструктивно. Інтелект і творчість громадянина інформаційної доби — продукт створених
ним інформаційних технологій та комунікативних форматів. Застосування інформаційно-комунікативних технологій у галузі
освіти стало загальною необхідністю
Стаття «Використання LEGO-технології
у вихованні учнів початкової школи»
Петегирич Оксана Михайлівна, заступник
директора з навчально-виховної роботи;
Петегирич Людмила Петрівна, вихователь,
Харківська школа № 96.
Анотація: У матеріалі на заявлену тему з досвіду роботи авторка пише, що основним
видом діяльності школярів є гра. Робота
з конструктором ЛЕГО дозволяє молодшим
школярам у формі пізнавальної гри дізнатися багато важливих ідей і розвинути необхідні в подальшому житті навички. Відбувається знайомство з навколишнім світом
за допомогою гри та творчості
Стаття «Інновації закладів освіти в роботі з молоддю в позанавчальний час»
Тарасенко Олена Володимирівна, директор; Хмельницька Олена Петрівна, методист, Рубіжанський міський Центр туризму, краєзнавства, спорту та екскурсій учнівської молоді Луганської обл.
Анотація: У публікації показано інноваційний досвід роботи з молоддю в умовах позашкільного навчального закладу туристськокраєзнавчого напрямку
Розробка тренінгу для вчителів «Для
мене бути здоровим означає…»
Андрусяк Світлана Василівна, учитель, Кутська школа Косівського р-ну Івано-Франківської обл.
Анотація: План-проспект тренінгу, мета
якого — психопрофілактика психічного
здоров’я педагогів, розвиток самоусвідомлення, саморефлексії, самоаналізу як необхідних складових здоров’я вчителя
Стаття «Використання ІКТ в проектній
діяльності при викладанні фізики»
Безродна Тетяна Миколаївна, учитель фізики, Шевченківська школа Дніпровського рну Дніпропетровської обл.
Анотація: У матеріалі на заявлену тему з досвіду роботи авторка пише, що для підвищен-

ня ефективності уроків фізики важливе значення мають різні прийоми активізації пізнавальної діяльності учнів і серед них почесне місце займає метод проектної діяльності
Стаття «Використання прийомів мнемотехніки для засвоєння навчального
матеріалу учнями початкових класів»
Блаженкова Ганна Валеріївна, учитель початкових класів, Дружківська школа № 3
Донецької обл.
Анотація: У матеріалі на заявлену тему
з досвіду роботи авторка пише, що мнемотехніка як здоров’язбережувальна технологія поліпшує запам’ятовування, формує
навички ефективного засвоєння складної
інформації, упевненість у власних можливостях
Стаття «Система роботи над образними
засобами художнього твору»
Бортнікова Лариса Вікторівна, учитель початкових класів, Уманська школа № 14 Черкаської обл.
Анотація: У матеріалі на заявлену тему з досвіду роботи авторка пише, що важливе
значення на уроках читання в початкових
класах має ознайомлення учнів із художніми засобами — епітетами, метафорами, порівняннями тощо, і як результат — формування образного мислення, посилення його
виразності й емоційності
Розробка тренінгу «ВІЛ-інфекція. Захисти себе» для педагогів.
Вовнянко Тетяна Сергіївна, психолог, Прогресівська школа Козелецького р-ну Чернігівської обл.
Анотація: План-конспект тренінгу, мета
якого — поінформувати про ВІЛ-інфекцію/СНІД, сприяти формуванню відповідального ставлення до здоров’я, допомогти
усвідомити, наскільки кожна людина є
вразливою щодо ВІЛ-інфекції, формувати
толерантне ставлення до ВІЛ-позитивних
людей
Методична розробка «Використання
віршованих матеріалів у процесі навчання учнів початкових класів»
Гавриленкова Лариса Миколаївна, учитель
початкових класів, Овруцька школа № 3
Житомирської обл.
Анотація: У матеріалі на заявлену тему з досвіду роботи авторка пише, що гарний результат можна отримати, проводячи урокивірші. Це зацікавлює дітей, вони з інтересом слідкують за ходом уроку
Розробка методичного прийому «Тридцять варіантів за три хвилини» для організації самостійної роботи на уроках алгебри в 9–11 класах
Гавриш Світлана Петрівна, учитель математики, Скадовська школа № 2 Херсонської обл.
Анотація: Суть використання цього прийому продемонстровано на прикладі організації самостійної роботи з теми «Розв’язування нерівностей методом інтервалів»
Розробка семінару для вчителів «Використання завдань у тестовій формі
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на різних етапах уроку математики для
підвищення мотивації навчання»
Галайко Марина Євгенівна, учитель математики, Харківська спеціалізована школа
№ 156.
Анотація: У матеріалі на заявлену тему з досвіду роботи авторка пише, що провідними
засобами індивідуалізації навчального процесу стають нові освітні й тестові технології. Перші допомагають організувати навчання, другі — тестовий контроль
Стаття «Використання інтерактивних
методів навчання на уроках української
мови і літератури — один із напрямів активізації пізнавальної діяльності учнів»
Герасименко Валентина Іллівна, директор
школи, учитель української мови та літератури, Дніпровська школа № 117.
Анотація: Мета роботи — з’ясувати суть інтерактивного навчання, його переваги в навчально-виховному процесі, звернути увагу на сутність сучасного уроку, зокрема
уроків української мови та літератури
Методична розробка «Робота з попередження проявів жорстокості та насильства»
Гребенюк Валентина Олексіївна, директор
школи, Дніпропетровська спеціалізована
школа № 115.
Анотація: У матеріалі на заявлену тему авторка пише, що практична реалізація прав
дитини в школі можлива лише за таких
умов: соціально-психологічна діяльність
педколективу, яка б сприяла становленню
особистості та індивідуальності учнів; необхідність володіти знаннями в системі загальнолюдських цінностей, необхідність
організування процесу виховання, побудованого на практичному, осмисленому
дотриманні прав дитини
Методична модель роботи шкільної
творчої групи досвідчених вчителів «Досвід»
Гусєва Вікторія Вікторівна, учитель української мови та літератури, Зеленодольська
школа № 2 Апостолівського р-ну Дніпропетровської обл.
Анотація: Мета розробки — узагальнення й
розповсюдження передового досвіду роботи вчителів школи з метою розвитку творчого потенціалу вчителів та учнів
Методична розробка «IКТ як засiб
рoзвитку твoрчoгo мислeння знавцiв
зарубіжної лiтeратури»
Дуда Галина Адамівна, учитель зарубіжної
літератури, Кримненська школа Старовижівського р-ну Волинської обл.
Анотація: У матеріалі з досвіду роботи авторка пише, що гoлoвним завданням уроку
літератури пoстає фoрмування уважнoгo
читача з дoбрe рoзвинутими твoрчими,
рoзумoвими, пiзнавальними здiбнoстями,
який у прoцeсi рoбoти над твoрoм, максимальнo наближаючись дo автoрськoгo задуму, гoтoвий дo критичнoї, виважeнoї oцiнки
Розробка уроку «Формування комунікативної компетенції на уроках
англійської мови»
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КАТАЛОГ ПЕДАГОГІЧНИХ МАТЕРІАЛІВ
Єфіменко Галина Іванівна, учитель іноземної мови, Криворізька школа № 117 Дніпропетровської обл.
Анотація: Мета роботи: розглянути сучасні
методи формування комунікативної компетенції на уроках англійської мови
Стаття «Корекційно-розвивальна спрямованість в активізації пізнавальної діяльності дітей з особливими потребами на
уроках математики»
Журавльова Світлана Анатоліївна, учитель
математики, Іллічівський НВК «Спеціальна
загальноосвітня школа І–ІІ ступенів інтенсивної педагогічної корекції — дошкільний
навчальний заклад компенсуючого типу»
Одеської обл.
Анотація: Метою дослідження є вивчення
та розробка рекомендацій щодо активізації
розумової діяльності школярів в умовах інклюзивної освіти
Стаття «Особливості впровадження
різнорівневих завдань на уроках математики»
Забавляєва Тетяна Анатоліївна, учитель початкових класів, Мелітопольська школа
№ 7 Запорізької обл.
Анотація: У матеріалі на заявлену тему з досвіду роботи авторка пише, що, навчаючись
за різнорівневими завданнями, усі учні залучені до активного навчання, в процесі
якого один вид роботи змінюється на інший, де сильні учні самостійно, а слабкі
з допомогою вчителя, працюють на розширення зони найближчого розвитку за
своєю індивідуальною освітньою траєкторією
Методична розробка «Формування
національної культури на уроках образотворчого мистецтва й трудового навчання через використання методики петриківського розпису»
Калашнікова Ірина Михайлівна, учитель
образотворчого мистецтва та трудового навчання, Білгород-Дністровський НВК «загальноосвітня школа ІІ ступеня — ліцей»
Одеської обл.
Ано та ція: У ме то дич ній роз роб ці роз гля дають ся за со би фор му ван ня в ді тей на ціональ ної куль ту ри, фор ми і ме то ди
органі за ції на вчан ня де ко ра тив но го роз пису. Мета дослідження включає громадську ко рис ність роз роб ки, що по ля гає
у спро бі під вищи ти рі вень за галь но го
розвит ку учнів за галь но ос віт ньо го на вчального закладу, зміцнити їх національну свідомість та художньо-естетичну освіченість
Розробка тренінгу «Методичний супровід здійснення вчителем біології просвітницько-профілактичної діяльності в рамках тижня біології»
Козуб Тетяна Павлівна, учитель біології,
Криворізька школа № 72 Дніпропетровської обл.
Анотація: План-конспект тренінгу на заявлену тему, мета якого — підвищити рівень
поінформованості вчителів біології з питань впровадження просвітницько-профілактичних програм на місцях
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Стаття «Інноваційні підходи до формування в учнів стійкої позитивної мотивації
навчальної діяльності на уроках математики»
Колісніченко Ольга Олександрівна, учитель математики, Скадовська школа № 3
Херсонської обл.
Анотація: У статті розглянуто актуальні питання щодо формування в учнів стійкої позитивної мотивації на уроках математики,
визначено основні прийоми і методи навчальної діяльності через інноваційні підходи
Розробка уроку «Використання методу
проектів на уроках фізики»
Куліш Наталя Юріївна, учитель фізики,
Краматорська школа № 3 Донецької обл.
Анотація: План-конспект уроку, мета якого — узагальнити й систематизувати знання про силу тиску, виробити вміння знаходити силу тиску в житті, фільмах і пояснювати її походження на основі відомих
законів і закономірностей; виробити вміння мислити, робити висновки, розвивати
пам’ять, логічність мислення, здатність робити узагальнюючі висновки; підвищити
пізнавальну активність, розвивати культуру спілкування та інтерес до предмета
Стаття «Мультимедійне забезпечення
сучасного уроку англійської мови
як дієвий інструмент формування мотиваційної сфери навчально-пізнавального
процесу»
Лисенкова Олена Сергіївна, учитель англійської мови, Білгород-Дністровський
НВК «загальноосвітня школа ІІ ступеня —
ліцей» Одеської обл.
Анотація: У методичній розробці визначено ефективні форми і методи застосування
мультимедійних технологій. Метою дослідження є аналіз використання мультимедійного забезпечення уроку в середній
школі, наведення прикладів практичного
застосування мультимедійного забезпечення в загальноосвітніх навчальних закладах
Стаття «Формування орфографічної
грамотності учнів в умовах соціологізації
освіти»
Макаренко Любов Миколаївна, учитель української мови і літератури, російської мови, Криворізька школа № 67 Дніпропетровської обл.
Анотація: У матеріалі на заявлену тему з досвіду роботи авторка пише, що орфографічні, пунктуаційні вміння й навички безпосередньо пов’язані з культурою і є одним
із важливих її компонентів, особливо в нинішніх умовах соціологізації освіти

Мироняк Оксана Василівна, учитель англійської мови, Охтирська гімназія Сумської обл.
Анотація: Місія виховної моделі передбачає через вивчення англійської мови
сприяти формуванню активної особистості
громадянина Європи, світу, носія національної культури свого народу, патріота
України
Стаття «Сучасні мультимедійні технології на уроці англійської мови»
Молоткова Галина Олександрівна, учитель
англійської мови, Львівська спеціалізована
школа № 5 ім. І. та І. Кокорудзів з поглибленим вивченням англійської мови.
Анотація: У матеріалі на заявлену тему з досвіду роботи авторка пише, що сучасні
мультимедійні технології допомагають вирішити всі поставлені на уроці завдання
найкращим чином
Стаття «Про формування навичок розстановки розділових знаків» з російської
мови
Молчанова Ольга Сергіївна, учитель російської мови, літератури та зарубіжної літератури, Курахівська загальноосвітня
школа І–ІІІ ступенів № 5.
Анотація: У матеріалі на заявлену тему з досвіду роботи авторка пише, що одним
зі специфічних принципів методики навчання пунктуації є принцип розвитку навичок розстановки розділових знаків у процесі письма
Стаття «Форми і прийоми на уроках читання, що сприяють розвитку читацьких
компетентностей молодших школярів»
Олійник Світлана Олександрівна, учитель
початкових класів, Шепетівський НВК
«Загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів —
гімназія» Хмельницької обл.
Анотація: У матеріалі на заявлену тему авторка подає опис досвіду, що ґрунтується
на аналізі й узагальненні форм і прийомів
роботи на уроках читання, які спрямовані
на розвиток читацьких компетентностей
учнів: уміння використовувати знання в нестандартних ситуаціях, розвиток психічних
процесів, уміння перетворювати знання
в гнучкі системи, творчо аналізувати ситуацію, вироблення особистої думки, тактики
при розв’язуванні проблем

Методичний посібник-порадник «Технологія діяльності педагога й учнів зі створення проекту на уроках іноземних мов»
Маркевич Поліна Василівна, учитель
англійської та французької мов, Червоноградський НВК № 10 Львівської обл.
Анотація: Методичний посібник для вчителя

Стаття «Модульна технологія як засіб
розвивального навчання алгебри в школах з поглибленим вивченням математики»
Офіцеров Кирил Михайлович, учитель математики, Львівська спеціалізована середня школа № 52 ім. М. Лобачевського з поглибленим вивченням математичних наук.
Ано та ція: У ма те рі а лі на за яв ле ну те му
з досвіду роботи автор пише, що основою
ме то ди ки мо дуль ної сис те ми є те, що ко жен урок по ви нен спри я ти не тіль ки
засвоєнню нової інформації, але й формуван ню вмінь і на ви чок об роб ки цієї ін формації

Методична модель роботи англомовного табору

Стаття «Стратегії соціалізації учнів засобами географічного краєзнавства»
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КАТАЛОГ ПЕДАГОГІЧНИХ МАТЕРІАЛІВ
Палшкова Наталія Михайлівна, учитель
географії, НВК «Криворізька загальноосвітня школа І–ІІ ступенів — дошкільний
навчальний заклад № 83» Дніпропетровської обл.
Анотація: Завдання статті — допомогти
вчителю географії виробити єдиний алгоритм діяльності щодо участі в процесі соціалізації учнів школи. Вивчення географії
в школі займає в соціалізації будь-якої
дитини значне місце. Завдяки цьому формуються соціокультурні уявлення учня, пізнавальний інтерес

Методична розробка «Використання
мультимедійних технологій на уроках
біології»
Пидюра Юлія Володимирівна, учитель біології, Адамівська школа Криничанського рну Дніпропетровської обл.
Анотація: Метою роботи є проаналізувати
існуючі електронні засоби навчального
призначення з біології, визначити їхню
роль у навчальному процесі та надати узагальнювальні поради вчителям щодо використання мультимедійних засобів під час
проведення уроків

Стаття «Проектна діяльність як ефективна форма організації комунікативнопізнавальної діяльності на уроках англійської мови»
Паршина Олена Анатоліївна, учитель англійської мови, Новогродівська школа
№ 10 Донецької обл.
Анотація: У матеріалі на заявлену тему з досвіду роботи авторка розглядає проектування як систему комунікативних завдань,
що становлять структуру дослідної діяльності учнів, застосовує проект як матеріалізований продукт діяльності учнів, який постає у вигляді розгорнутого розв’язання
будь-якої проблеми матеріального, соціального, історичного, науково-дослідного характеру, яку учні визначають самостійно

Стаття «Розвиток соціально активної
особистості учня через використання
інтерактивних технологій на уроках фізики»
Пікінер Тетяна Сергіївна, учитель фізики
та математики, Грузький НВК Криворізького р-ну Дніпропетровської обл.
Анотація: У матеріалі на заявлену тему з досвіду роботи авторка пише, що соціалізацію
розглядають як процес формування особистості в певних соціальних умовах, процес засвоєння людиною соціального досвіду, який вона трансформує у власні цінності й орієнтації, вибірково включає у свою
систему поведінки ті норми й шаблони, які
прийняті в суспільстві або групі

Стаття «Креативність як засіб самореалізації творчої особистості учня початкової школи»
Пензай Лариса Іванівна, учитель початкових класів, Уманська школа № 14 Черкаської обл.
Анотація: У матеріалі на заявлену тему з досвіду роботи авторка пише, що, розвиваючи творчі здібності дітей, виховуючи їх такими, що мислять нестандартно, оригінально, мають творчий підхід до життєвих
проблем, суспільство отримує повноцінних
громадян країни
Стаття «Синергетичний підхід у навчальному процесі трудової підготовки
школярів»
Пензай Сергій Михайлович, учитель трудового навчання, Уманська школа № 11 Черкаської обл.
Анотація: У матеріалі на заявлену тему з досвіду роботи автор пише, що завдяки використанню синергетичної методології результат конкретної педагогічної дії аналізується в аспекті співвідношення цієї дії
з метою
Стаття «Негативні фактори застосування засобів інформаційно-комунікаційних
технологій у системі освіти»
Печій Олена Миколаївна, учитель інформатики, Нововодолазька гімназія Харківської обл.
Анотація: У матеріалі на заявлену тему з досвіду роботи авторка пише, що вчителі повинні керуватися такими напрямами застосування ІКТ: застосування ІКТ на додаток
до стандартних методів навчання; використання ІКТ в якості засобів підвищення інтенсивності навчального процесу, зниження його рутинності

Стаття «Мотивація та системний підхід
у підготовці учнів до ЗНО з української мови»
Прудивус Марина Костянтинівна, заступник директора з НВР, Семенівська школа
Мелітопольського р-ну Запорізької обл.
Анотація: У матеріалі на заявлену тему з досвіду роботи авторка пише, що в умовах
профільного навчання, коли українська мова вивчається на рівні стандарту й академічному рівні, дуже важливі мотивація та системний підхід у підготовці до ЗНО
Стаття «Вирішення комунікативних завдань на уроках англійської мови»
Птахова Людмила Вікторівна, учитель англійської мови, Херсонська школа № 57.
Анотація: У матеріалі на заявлену тему з досвіду роботи авторка пише, що суспільство
висуває завдання засобами іноземної мови
відкривати учням ширші можливості для
науково-технічного прогресу, розвитку
співпраці та взаєморозуміння між народами, і школа має працювати на виконання
цього завдання
Методична розробка «Методичні аспекти розв’язання задач на одночасний
рух і спільну роботу»
Радаєва Світлана Григорівна, учитель математики, Білгород-Дністровський НВК «Загальноосвітня школа ІІ ступеня — ліцей»
Одеської обл.
Анотація: У роботі прослідковано «еволюцію» задач на сумісну роботу в шкільному
курсі математики, розглянуто один з методичних підходів щодо вивчення подібних
задач, поступового, покрокового розуміння
учнями суті задач на сумісну роботу, зв’язку між такими величинами, як об’єм роботи, час (окремий, сумісний) і швидкість виконання роботи (окрема, сумісна)

Усі представлені роботи опубліковані на веб-сайті видавництва:
http://osvita.ua/school/lessons_summary/

Методична розробка «Динамічні паузи
на уроках англійської мови в початковій
школі»
Рижова Анна Володимирівна, учитель англійської мови, Запорізька гімназія № 93.
Анотація: У матеріалі з досвіду роботи
авторка пише, що урок вимагає від учнів
високої концентрації уваги, тому треба завжди пам’ятати про здоров’я школярів, створення умов, які дозволили б дітям уникнути
перевтоми і забезпечили б високу працездатність упродовж уроку. Щоб не відриватися від процесу навчання, можна проводити динамічні паузи англійською мовою
Стаття «Головні проблеми у роботі з музичними творами при грі на фортепіано»
Савіцька Ярослава Ярославівна, учитель
фортепіано, Язловецька музична школа Бучацького р-ну Тернопільської обл.
Анотація: У матеріалі з досвіду роботи авторка пише, що завдання викладача — привити любов до музики у всіх дітей шляхом
поступового знайомства їх з музикою, навчаючи їх гри на фортепіано в доступній
та цікавій формі
Стаття «Споконвіку було Слово»
Самогородська Антоніна Йосипівна, учитель початкових класів, Білоцерківська спеціалізована школа № 12 з поглибленим вивченням інформаційних технологій Київської обл.
Анотація: У матеріалі на заявлену тему
з досвіду роботи авторка пише, що в початковій школі провідним принципом навчання виступає розвиток мовлення школярів,
звідки випливає необхідність розвитку їх
активного і пасивного словника, активізації й збагачення словникового запасу кожного учня
Методична розробка «Логопедичний
практикум. Комплекс вправ для корекції
порушень читання та письма»
Сергієнко Тетяна Іванівна, учитель-логопед, Дружківський міський відділ освіти
Донецької обл.
Анотація: У матеріалі на заявлену тему з досвіду роботи авторка пише, що корекційна
робота дає добрі наслідки лише тоді, коли
логопед проводить її в тісному контакті
з учителями і батьками
Розробка уроку «Ходить Гарбуз по городу» з соціально-побутового орієнтування в 6-му класі спеціальної школи
Сидорова Лариса Василівна, учитель соціально-побутового орієнтування, Василівська спеціальна школа-інтернат Запорізької обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле ну те му, ме та яко го — озна йо ми ти уч нів зі зна чен ням ово чів для ор га ні за ції
правильного харчування людини, із умістом в ово чах по жив них ре чо вин; озна йомити з овочевими стравами української
кух ні; на вчи ти го ту ва ти прос ті ово че ві
салати
Стаття «Використання ІКТ в початковій
школі як засіб підвищення якості роботи
вчителя»
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КАТАЛОГ ПЕДАГОГІЧНИХ МАТЕРІАЛІВ
Славова Валентина Петрівна, учитель початкових класів, Старотроянівська школа
Кілійського р-ну Одеської обл.
Анотація: У матеріалі авторка зазначає,
що уроки з використанням ІКТ не лише
привертають учнів своєю новизною, а й
створюють на уроці обстановку реального
спілкування, за якої учні прагнуть висловити думки «своїми словами», охоче виконують завдання, виявляють цікавість до досліджуваного матеріалу
Навчально-виховна програма І–ІІІ навчальних рівнів для учнів 6–15 років
з музики
Стародимова Людмила Олегівна, учитель
музичного мистецтва, Сумська спеціалізована школа № 25.
Анотація: Мета програми: залучення дітей
до вокального мистецтва на основі компетентнісного підходу в освіті; формування
особистості як в колективній, так і в індивідуальній формах діяльності; створення видовищної пісні, де поєднані високохудожній
спів з магією ритмізованого слова, хореографічними елементами, пластичним та образно-естетичним утіленням різнопланового пісенного репертуару; розвиток музичної
культури, освіченості, здібностей, уяви,
фантазії покоління третього тисячоліття
Методична розробка «Використання
медіа-візуальних засобів навчання
в процесі вивчення хімії»
Степанова Тетяна Василівна, викладач,
Житомирський технологічний коледж Київського національного університету будівництва та архітектури.
Анотація: Мета роботи — вдосконалення
методики застосування комп’ютерних технологій при навчанні хімії
Методична розробка «Забезпечення
освітніх потреб і реалізація нахилів учнів
шляхом впровадження профільного навчання в умовах сільської школи»
Стецько Олександра Іванівна, учитель, Глибоківська школа Харківської обл.
Анотація: У матеріалі з досвіду роботи авторка пише, що створення однопрофільної
сільської школи нівелює саму ідею профільного навчання, адже діти одного класу
не можуть мати однакові інтереси й будувати однакові майбутні життєві плани. Тому
актуальним є осмислення сутності профільного навчання, шляхів його реалізації в умовах сільської школи
Методична розробка «Зростаємо здоровими разом» для 5-х класів
Суроєнко Олена Петрівна, вихователь, Гірська обласна спеціальна школа-інтернат
Луганської обл.
Анотація: Програма здоров’язбереження,
мета якої — збереження і зміцнення здоров’я учнів; формування в дітей розуміння
значущості збереження, зміцнення здоров’я та навичок здорового способу життя;
пропаганда здорового способу життя
Стаття «Учитель — творець дитячих
душ (Формування духовно багатої особистості на уроках української літератури)»
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Тарасюк Світлана Володимирівна, учитель
української мови та літератури, Славутський обласний спеціалізований ліцей-інтернат поглибленої підготовки учнів у галузі науки, Хмельницька обл.
Анотація: У статті зосереджено увагу
на проблемному навчанні задля формування рис гуманістичної особистості, відкритої
для діалогу культур
Стаття «Задачі з логічним навантаженням в початкових класах»
Ткаченко Світлана Павлівна, учитель початкових класів, Бобровицька гімназія Чернігівської обл.
Ано та ція: У ма те рі а лі на за яв ле ну те му
з досвіду роботи авторка пише, що, залучаючи учнів до розв’язання задач із логічним
навантаженням, учителі тим самим стимулю ють роз ви ток пі знаваль них ін те ре сів
уч нів, роз кри ва ють їх ній твор чий по тен ціал, сприяють підвищенню якості знань,
впли ва ють на якіс ні змі ни в осо бис тос ті
дитини
Стаття «Виховання духовності на уроках математики»
Удовенко Зінаїда Григорівна, учитель математики, Першотравенська школа № 5 Дніпропетровської обл.
Анотація: У матеріалі на заявлену тему з досвіду роботи авторка пише, що для успіху
в морально-етичній освіті необхідна духовна передача внутрішнього настрою вчителя
дитячим серцям, а для цього вчитель повинен сам мати чисте серце
Стаття «Шляхи вдосконалення уроку
зарубіжної літератури»
Чередник Світлана Олексіївна, учитель зарубіжної літератури, Кременчуцький льотний коледж Національного авіаційного університету, Полтавська обл.
Анотація: У матеріалі з досвіду роботи авторка пише, що при вивченні зарубіжної літератури розкриваються багатоманітні
зв’язки з різними мовами і культурами, національними літературами, філософією,
психологією, історією, зі світом мистецтва.
Цінності світової літератури завжди ставали цінностями і нашої культури та надавали
їй європейського характеру
Стаття «Інноваційні види контролю
і оцінки якості знань учнів на уроках математики та інформатики»
Чубко Оксана Володимирівна, учитель математики та інформатики, Дніпровський
НВК № 51.
Анотація: У матеріалі на заявлену тему з досвіду роботи авторка пише, що різноманіття методів оцінювання та комбінація традиційних методів з інноваційними дозволяють розвивати в учнів інтерес до навчання,
розуміння необхідності отримання знань,
пізнання себе як особистості, сприяє демократизації процесу навчання
Стаття «Інтеркультурна освіта на Заході: позитивний підхід до розбіжностей»
Шокотко Інна Миколаївна, учитель англійської мови, Запорізька гімназія № 71 з поглибленим вивченням іноземної мови.

Анотація: У матеріалі на заявлену тему з досвіду роботи авторка пише, що інтеркультурна освіта на Заході розглядається як
кроки освіти у відповідь на мультикультурне суспільство
Стаття «З початкової школи в основну:
проблеми наступності»
Щербак Наталія Григорівна, учитель початкових класів, Криворізька школа № 117
Дніпропетровської обл.
Анотація: У матеріалі на заявлену тему з досвіду роботи авторка пише, що збільшується число дітей, які зазнають значних труднощів у навчанні та адаптації до нових умов
організації навчального процесу. Для них
особливо важлива правильна організація
адаптаційного періоду при переході з початкової школи в середню
Стаття «Методичні особливості навчання старшокласників англійської мови
на профільному рівні»
Якобчук Ганна Іванівна, учитель англійської мови, заступник директора з науковометодичної роботи, Черняхівська гімназія
Житомирської обл.
Анотація: У роботі теоретично обґрунтовано засади профільного навчання старшокласників як ключового напрямку модернізації системи освіти України; висвітлено доцільність використання сучасних методів
активізації пізнавальної діяльності учнів
старшої школи на уроках англійської мови;
показано їх ефективність у навчальному
процесі на профільному рівні
Музика
Методична розробка «Використання
новітніх технологій у класі спеціального фортепіано»
Баєв Ярослав Євгенович, викладач фортепіано та синтезатора, Бахмутська школа мистецтв Донецької обл.
Анотація: Збірка фонограм, які можуть допомогти дітям молодшого та середнього віку навчитися грати синхронно під фонограму, після чого їм набагато легше грати в ансамблі чи виступати сольно без супроводу
Розробка уроку «Музика як вид мистецтва» з музики в 5-му класі
Божок Тетяна Володимирівна, учитель музичного мистецтва, інтегрованого курсу
«Мистецтво» та художньої культури, Одеський НВК «Морський ліцей — ЗОШ № 24
I–III ступенів».
Анотація: План-конспект уроку, навчальна
мета якого — ввести дітей у світ народних
музичних інструментів, показати їх самобутність і місце в житті людини, познайомити з прийомами виконавського розвитку
в народній музиці; актуалізувати та розширити мистецький тезаурус; формувати
вміння відгукуватися на зміну характеру
музики і засобів музичної виразності різними прийомами гри на музичних інструментах
Розробка уроку «Українська музична
культура» з музики в 2-му класі

Усі представлені роботи опубліковані на веб-сайті видавництва:
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КАТАЛОГ ПЕДАГОГІЧНИХ МАТЕРІАЛІВ
Коваленко Наталя Олександрівна, учитель
музики, Запорізький класичний ліцей.
Анотація: План-конспект уроку на заявлену тему, мета якого — ознайомити учнів
з українською музикою у тісній взаємодії
з історією і культурою українського народу
Стаття «Вокально-хорове виховання
в шкільному хорі»
Рященко Тетяна Миколаївна, учитель музики, Криворізька школа № 67 Дніпропетровської обл.
Анотація: У матеріалі на заявлену тему з досвіду роботи авторка пише, що хоровий
спів — це не тільки правильне емоційне й
виразне виконання пісень, а й водночас активне засвоєння особливостей музичного
мистецтва. Увесь процес навчання співу
сприяє активному, зацікавленому, творчому ставленню учнів до музики

історичне минуле з його культурою й добрими традиціями
Розробка уроку «Із чого складається
книга» з образотворчого мистецтва в 5-му
класі
Рибка Любов Олексіївна, учитель образотворчого мистецтва, Кобеляцький НВК № 1
Полтавської обл.
Анотація: План-конспект уроку з мультимедійною підтримкою, мета якого — ознайомити зі структурними елементами книги
та їх призначенням; головними засобами
виразності, роботою художників-ілюстраторів; розвивати вміння аналізувати складові книги, насолоджуватися книжковими
ілюстраціями, аналізувати їх; формувати
і вдосконалювати естетичні почуття, смак,
творчі здібності; активізувати творчу ініціативу; виховувати бережне ставлення до
книги, повагу до праці художників-ілюстраторів, охайність, винахідливість

Образотворче мистецтво
Розробка уроку «Космічний натюрморт» з образотворчого мистецтва в 5му класі
Ляшук Людмила Олександрівна, заступник
директора з навчально-виховної роботи,
учитель образотворчого мистецтва, Ковельська школа № 12 Волинської обл.
Анотація: План-конспект уроку з мультиме дій ною під трим кою (ме ді ап ре зен та ція
додається), мета якого — забезпечити оволодіння знаннями про кольоровий нюанс,
особливості композиції натюрмортів, виконаних у нюансному колориті; розвивати спо сте реж ли вість, ху дож ньо-об раз не,
ана лі тич не, кри тич не мис лен ня, фан та зію, творчу уяву, уміння свідомо використовувати засоби художньої виразності для
ре алі за ції твор чо го за ду му, ком бі на тор ні
навички, навички роботи гуашевими фарба ми; ви хо ву ва ти ін те рес до об ра зот вор чого мистецтва, повагу до думки іншої людини, толерантність, уміння аргументовано дис ку ту ва ти, умін ня ак тив но ді яти,
наполегливість у досягненні мети, культуру праці
Конспекти уроків з образотворчого
мистецтва в 5-му та 7-му класах
Максюк Світлана Іванівна, учитель образотворчого мистецтва, Нововолинська
школа № 7 Волинської обл.
Анотація: Розробки уроків з тем: «Монументально-декоративне мистецтво. Імітація
вітражу, розпис, вітраж, рельєф, мозаїка.
Синтез мистецтв. Практична робота «Вітраж стародавнього замку»» та «Засоби художньої виразності у скульптурі. Рельєфна
композиція «Букет»»
Методична розробка «Використання
елементів писанкарства на уроках образотворчого мистецтва» для 4–7-х класів
Недбайло Оксана Миколаївна, учитель початкових класів, образотворчого мистецтва, Луковицька школа Іваничівського р-ну
Волинської обл.
Анотація: Робота допоможе митцям, вихователям, учителям та учням різних навчальних закладів передати нащадкам наше

Розробка уроку «Міста і села в пейзажі. Лінійна та повітряна перспектива.
Малюнок міського або сільського пейзажу» з образотворчого мистецтва в 6-му
класі
Рибка Любов Олексіївна, учитель образотворчого мистецтва, Кобеляцький НВК № 1
Полтавської обл.
Анотація: План-конспект уроку з мультимедійною підтримкою, мета якого — закріплювати знання «законів перспективи»;
навчати виявляти задум у композиції, відповідний настрій засобами художніх технік, передавати плановість та глибину простору за допомогою кольорових плям; розвивати вміння рисування предметів за уявою,
розширювати кругозір, розвивати пам’ять,
уяву, навички естетичного сприймання, образного мислення, дрібну моторику руки;
виховувати естетичне сприйняття навколишнього світу, бережливе ставлення до
природи, художній смак, зміцнювати бажання малювати
Розробка уроку «Малювання петриківським розписом композиції «Калина»»
з образотворчого мистецтва в 7-му класі
спеціальної школи
Цалко Ірена В’ячеславівна, учитель, Довбиська спеціальна школа-інтернат Баранівського р-ну Житомирської обл.
Анотація: План-конспект уроку на заявлену тему, мета якого — розширити знання
учнів про народне декоративне мистецтво,
познайомити з традиціями петриківського
розпису, навчити малювати калину методом петриківського розпису, виховувати
естетичні смаки, любов до українського народного мистецтва
Основи здоров’я
Розробка уроку «Значення звичок і навичок для здоров’я» з основ здоров’я в 7-му
класі
Вахник Олександр Васильович, учитель
трудового навчання та основ здоров’я, Конельська школа Жашківського р-ну Черкаської обл.
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Анотація: План-конспект уроку на заявлену тему, мета якого — з’ясувати, що таке
навички і звички; проаналізувати шляхи
виникнення звичок; показати зв’язок звичок людини з її способом життя; ознайомити учнів, як формуються звички; тренувати
вміння формувати корисні і позбуватися
шкідливих звичок
Розробка уроку «Значення звичок і навичок для здоров’я»
Вахник Олександр Васильович, учитель
трудового навчання і основ здоров’я, Конельська школа Жашківського р-ну Черкаської обл.
Анотація: План-конспект уроку на заявлену тему, мета якого — з’ясувати, що таке
навички і звички; проаналізувати шляхи
виникнення звичок; показати зв’язок звичок людини з її способом життя; ознайомити учнів з тим, як формуються звички; тренувати вміння формувати корисні і позбуватися шкідливих звичок
Розробка уроку «Особиста гігієна»
з основ здоров’я в 6-му класі
Кіндій Леся Євгенівна, учитель основ здоров’я, Дрогобицька школа № 15 Львівської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв лену тему, мета якого — розглянути складо ві осо бис тої гі гі є ни, сфор му ва ти знан ня про гі гі є ну ті ла, ро то вої по рож ни ни
та ви ро би ти вмін ня ви би ра ти пред ме ти
і за со би осо бис тої гі гі є ни; роз ви ну ти на вички догляду за шкірою, волоссям, нігтями, одя гом; ви хо ву ва ти охай ність, аку ратність та ком пе тен т не став лен ня до
свого здоров’я
Методична розробка «Календарно-тематичне планування з основ здоров’я» для
7-х класів
Лобко Валентина Олександрівна, учитель
основ здоров’я, Пологівський НВК «Загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів — ДНЗ» Васильківського р-ну Київської обл.
Анотація: Календарно-тематичне планування з основ здоров’я для учнів 7-го класу
за підручником: І. Д. Бех, Т. В. Воронцова,
В. С. Пономаренко, С. В. Страшко «Основи
здоров’я»
Розробка тренінгу «Захисти себе від
ВІЛ» з основ здоров’я в 10-му класі
Нечипорук Тетяна Сергіївна, практичний
психолог, учитель основ здоров’я, Славутська школа № 4 Хмельницької обл.
Анотація: План-конспект тренінгу, мета
якого — привернути увагу до проблеми, висунути аргументи на користь безпечної поведінки, допомогти виробленню навичок
такої поведінки; формувати позитивну мотивацію на здоровий спосіб життя, свідоме
ставлення до здоров’я та поведінки щодо
профілактики поширення ВІЛ-інфекції;
спрямувати на толерантне ставлення до людей, які живуть із ВІЛ
Тренінг «Здоров’я — запорука успіху»
з основ здоров’я в 9-му класі
Хлівна Олена Василівна, учитель хімії
та біології, Смілянський НВК «Загально-
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освітня школа І–ІІІ ступенів № 3 — колегіум» Черкаської обл.
Анотація: План-конспект тренінгу на заявлену тему, мета якого — формувати цілісне
ставлення до життя і здоров’я; розвивати
уявлення дітей про здоров’я та його складові; виховувати бажання берегти життя
та здоров’я, створювати дружню атмосферу під час спілкування з однолітками
Позакласні заходи
Розробка виховного заходу «Навчання
вихованням, виховання навчанням» для
9-х — 11-х класів
Блозва Ольга Андріївна, викладач світової
літератури та культурології; Гоч Ірина Ігорівна, викладач німецької й англійської мови, Борщівський агротехнічний коледж
Тернопільської обл.
Анотація: Сценарій проведення заходу,
приуроченого до Дня Європи
Розробка виховного заходу «І на тім
рушникові..» для 10-х — 11-х класів
Бровко Лариса Василівна, викладач економічних дисциплін; Стеценко Олена Олексіївна, викладач економічних дисциплін, Хорольський агропромисловий коледж Полтавської державної аграрної академії,
Полтавська обл.
Анотація: Сценарій проведення заходу
на заявлену тему, мета якого — формувати
любов до оберега української родини —
рушника, пошану до українських традиції;
ознайомити з оберегом українського народу — рушником, розвивати почуття любові
до свого народу, народних традицій
Розробка виховного заходу «»Як він
любив її…» (свято українського романсу)»
з української літератури в 9-х — 11-х
класах
Брожак Наталія Вікторівна, учитель української мови і літератури; Василенко Діна
Анатоліївна, учитель української мови і літератури, Манвелівська школа Васильківського р-ну Дніпропетровської обл.
Анотація: Розробка виховного заходу на заявлену тему для учнів старшої школи, мета
якого — розширити знання школярів про
український романс, розкрити вплив романсової творчості на виховання художньо-естетичних смаків молоді сьогодні
Розробка проекту «Одеса багатолика»
для 7-х — 10-х класів
Вальчук Ольга Семенівна, учитель історії
та правознавства; Горбач Наталія Миколаївна, учитель історії та правознавства, Одеська школа № 72.
Анотація: Розробка міжпредметного групового дослідницького проекту «Одеса багатолика» для учнів 7-х — 10-х класів загальноосвітніх навчальних закладів
Розробка проекту «Ономастикон Одеси» для 7-х — 10-х класів
Вальчук Ольга Семенівна, учитель історії
та правознавства; Горбач Наталія Миколаївна, учитель історії та правознавства, Одеська школа № 72.
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Анотація: Розробка міжпредметного групового дослідницького проекту «Ономастикон Одеси» для учнів 7-х — 10-х класів загальноосвітніх навчальних закладів
Розробка виховного заходу «Моя країна — Україна» для 1-х — 4-х класів
Добра Марина Василівна, учитель початкових класів; Мосійчук Оксана Василівна,
учитель початкових класів, Краматорська
школа № 11 Донецької обл.
Анотація: Сценарій проведення заходу
на заявлену тему, мета якого — виховувати
в учнів любов до рідної землі, рідної мови,
почуття патріотизму і громадянського
обов’язку; розвивати навички виразного
читання поетичних творів; сприяти моральному, духовному та естетичному вихованню учнів
Музично-літературна композиція «На
крилах пісень» для 9–11-х класів
Забєліна Ірина Леонідівна, учитель української мови та літератури; Подушко Марина
Володимирівна, учитель музичного мистецтва, Першотравенська школа № 5 Дніпропетровської обл.
Анотація: Сценарій музично-літературної
композиції до 145-ї річниці від дня народження Лесі Українки
Розробка виховного заходу «Брейнринг» з інформатики та фізики в 10–
11-х класах
Заїка Артем Олексійович, викладач; Сорока Валерій Вікторович, викладач, Професійно-педагогічний коледж Глухівського
національного педагогічного університету
імені Олександра Довженка Сумської обл.
Анотація: Сценарій проведення заходу, мета якого — вдосконалити і закріпити знання з вивчених тем, удосконалювати практичні вміння застосовувати здобуті знання
в нестандартних умовах; сформувати навички систематизації раніше вивченого матеріалу, уміння швидко знаходити відповідь
на поставлену задачу; розвивати кмітливість, винахідливість, пам’ять, логічне мислення; виховувати культуру праці, любов
до справи, бажання пізнати свої інтелектуальні можливості
Розробка виховного заходу «LondonBerlin-Lviv» для 6-х класів
Комарницька Уляна Богданівна, учитель німецької мови; Абрамовська Інна Михайлівна, учитель німецької мови, Львівська школа № 5.
Анотація: Розробка «телемосту» англійською та німецькою мовами
Розробка виховного заходу «Щоб раділа з мене Україна-мати» для 10-х класів
Лайчук Н. М., викладач-філолог; Сорочинська С. П., викладач-філолог, Житомирський агротехнічний коледж.
Анотація: Сценарій проведення заходу, мета якого — розкрити сутність і повноту значення слова, мови в житті людини і народу;
поглибити знання про красу і силу рідної
мови, про художнє слово класиків української літератури; розвивати інтерес до сучасної творчості; виховувати бажання

боротися за культуру мови та її чистоту, нетерпимість до слів-паразитів, лайки, ввічливість і доброзичливість, доречне вживання
кожного слова; любов до рідної мови, почуття гордості за рідний край
Розробка виховного заходу «Ми діти
козацького роду» для 9-х — 11-х класів
Лут Аліна Сергіївна, учитель історії та правознавства; Белеля Олена Аркадіївна, учитель української мови та літератури, Приазовська різнопрофільна спеціалізована
школа № 1 «Азимут» Запорізької обл.
Анотація: Сценарій проведення заходу, мета якого — розширити знання щодо народних традицій та вірувань наших предків,
героїчного минулого України, історичні постаті та історії рідного краю; сприяти вихованню почуття гордості за історію своєї
Вітчизни та її героїв, почуття колективізму,
товариськості, добродушності; розвивати
творчі та інтелектуальні здібності
Розробка виховного заходу «Shakespeare Cocktail» для 3-х — 11-х класів
Рубанік Тетяна Михайлівна, учитель англійської мови; Вітковська Людмила Володимирівна, учитель англійської мови; Грубріна Ірина Володимирівна, учитель англійської мови, Київська спеціалізована школа
№ 173.
Анотація: Сценарій проведення заходу, мета якого — збагачувати мовний запас, розвивати вміння аудіювати оригінальний
текст, ігноруючи незнайомі слова; поглибити знання про творчість В. Шекспіра, ознайомити з найкращими перекладами його
творів українськими письменниками; розвивати естетичні смаки, творчість і креативність; формувати інтерес до вивчення
англійської мови та літератури, повагу до
класичних традицій і сучасних тенденцій
театрального мистецтва
Розробка виховного заходу «Я люблю
Україну і математику» для 5-х класів
Сусол Ольга Миколаївна, учитель математики; Суртмач Ольга Миколаївна, учитель
математики; Швець Людмила Василівна,
учитель математики, Білоцерківська школа
№ 21 Київської обл.
Анотація: Сценарій проведення заходу, мета якого — розвивати логічне мислення,
уміння орієнтуватися в нестандартних ситуаціях, розвивати інтерес до математики;
формувати навички індивідуальної діяльності, роботи в команді; розширювати й
поглиблювати знання про свою країну,
розвивати прагнення бути свідомим громадянином України, виховувати любов
до рідного краю, його традицій і обрядів,
формувати високі громадянські якості:
патріотизм, людяність, доброту, милосердя, працьовитість
Розробка виховного заходу «Етикет
одягу» для 3-х класів
Якубенко Вікторія Юріївна, учитель англійської мови; Головко Вікторія Володимирівна, класовод, Великоолександрівська школа № 2 Херсонської обл.
Анотація: Сценарій проведення заходу
на заявлену тему, мета якого — ознайомити
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КАТАЛОГ ПЕДАГОГІЧНИХ МАТЕРІАЛІВ
з поняттями «етикет», «мода», «стиль», навчити підбирати одяг відповідно ситуації,
сезону, характеру, професії, тощо; удосконалити навички спілкування англійською
мовою в позаурочний час; розвивати естетичний смак, спостережливість; виховувати етикетні норми поведінки
Розробка виховного заходу «Кобзарем
його ми звемо…» для 5–9-х класів
Янкевич Тетяна Анатоліївна, заступник директора з навчально-виховної роботи, учитель української мови та літератури; Коган
Світлана Іванівна, учитель української мови та літератури; Браславська Наталія Михайлівна, учитель української мови та літератури, Балтська спеціальна школа-інтернат № 1 Одеської обл.
Анотація: Сценарій проведення заходу, мета якого — узагальнити матеріал про життєвий і творчий шлях геніального поета України Т. Шевченка; прищеплювати інтерес до
української літератури; виховувати почуття
самосвідомості, колективізму, патріотизму,
повагу і шанобливе ставлення до поета
Розробка виховного заходу «Все починається з любові» для 10-х — 11-х класів
Авгітопуло Наталія Юріївна, учитель української мови та літератури, Ялтинська школа № 2 Мангушського р-ну Донецької обл.
Анотація: Літературно-музична композиція до Дня всіх закоханих
Новорічне свято з англійської мови для
1-го класу
Азарова Вікторія Володимірівна, учитель,
Запорізька школа № 103.
Анотація: Сценарій проведення заходу
з мультимедійною підтримкою, мета якого — удосконалення комунікативних умінь
і навичок у спільній роботі учнів 1-го та 6-го
класів; розвиток мови, пам’яті, уяви, уваги,
логічного мислення, навичок самостійної
праці; створення позитивної мотивації
до вивчення англійської мови та її використання в життєвих ситуаціях; виховання
поваги до культури, звичаїв, традицій українського й англійського народів
Розробка уроку «Зустріч з казкою —
це свято…» для 2-х класів
Антосюк Тетяна Андріївна, учитель початкових класів, Балтська школа № 2 — гімназія Одеської обл.
Анотація: План-конспект уроку на заявлену
тему, мета якого — систематизувати знання
учнів про казку, розвивати вміння аналізувати, зіставляти, узагальнювати; виховувати товариськість, людяність, чесність
Розробка виховного заходу «Літературно-мовний конкурс» для 5-х класів
Баняс Сергій Михайлович, директор школи, учитель української мови та літератури,
Кобижчанська школа Бобровицького р-ну
Чернігівської обл.
Анотація: Літературно-мовний конкурс
«Слово наше рідне — слово українське!»
Розробка виховного заходу «Перлини
Британської корони: Уельс» з англійської
мови в 11-му класі

Бардадим Алла Юріївна, викладач, Смілянський коледж харчових технологій Національного університету харчових технологій, Черкаська обл.
Анотація: Сценарій проведення заходу, мета якого — формувати соціокультурну компетенцію, виховувати повагу й толерантність до цінностей і стилю життя носіїв
мови; розвивати пізнавальний інтерес, зацікавленість до вивчення іноземної мови; познайомити з цікавими історичними фактами, визначними місцями, традиціями Уельсу; активізувати граматичні й лексичні
знання, навички аудіювання, розвивати готовність до участі в іншомовному спілкуванні
Розробка виховного заходу «Брейнринг шанувальників словесності» з російської мови
Беспалова Тетяна Миколаївна, учитель російської мови, Пологівський НВК «Загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів — ДНЗ»
Васильківського р-ну Київської обл.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду
на заявлену тему, мета якого — розширити
і поглибити знання восьмикласників в галузі лінгвістики і літературознавства; розвивати мовну, мовленнєву, комунікативну,
креативну, самоосвітню, пізнавальну, соці аль ну ком пе тен т нос ті шко ля рів; роз вивати асоціативне мислення; виховувати
інтерес і любов до літератури та російської
мови
Розробка виховного заходу «Хлопчикзірка в пошуках Долини Світла» для 1-х —
10-х класів
Беспалько Наталя Вікторівна, учитель української мови і літератури, Новомиколаївська школа № 1 Верхньодніпровського р-ну
Дніпропетровської обл.
Анотація: Сценарій проведення заходу
на заявлену тему, мета якого — розкрити
сутність і призначення людини на землі,
розуміння понять «добро», «милосердя»,
«співчуття», «любов до ближнього»; через
театралізоване дійство за мотивами казки
О. Уайльда подякувати односельцям, які
не один рік підтримують добрі справи учнів
школи
Розробка виховного заходу «Хочу все
знати? Хочу все знати!» з математики для
10-х класів
Біліченко Ніна Іванівна, викладач математики, Криворізький медичний коледж
Дніпропетровської обл.
Анотація: Сценарій проведення заходу
на заявлену тему, мета якого — формування творчої та всебічно розвиненої особистості на прикладах цікавих фактів, досягнень і практичних застосувань теоретичних здобутків математики в медицині,
виховання та розвиток творчих здібностей,
зацікавленості у вивчені математики
Розробка виховного заходу «СНІД —
сучасна проблема людства» для 9-х — 11-х
класів
Блаженко Валентина Миколаївна, практичний психолог, Глодоська школа Новоукраїнського р-ну Кіровоградської обл.
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Анотація: Сценарій проведення заходу
на заявлену тему, мета якого — продовжувати формувати знання про ВІЛ/СНІД,
шляхи поширення ВІЛ-інфекції та про те,
як ВІЛ не передається; ознайомити дітей
з історичними та статистичними даними
Розробка виховного заходу «Миколай,
Миколай, ти до нас завітай!» для 7-х класів
Бойко Наталя Борисівна, учитель української мови і літератури, вихователь, ОКЗО
«Криворізька загальноосвітня санаторна
школа-інтернат № 5 І–ІІІ ступенів» Дніпропетровської обл.
Анотація: Сценарій проведення заходу
на заявлену тему, мета якого — розповісти
про доброчинні справи Святого Миколая;
виховувати в учнів любов до ближнього, почуття доброти і милосердя; сприяти розвиткові творчих здібностей дітей
Розробка виховного заходу «Брейнринг» з англійської мови в 9-х — 11-х
класах
Бойчук Олена Петрівна, учитель англійської мови, Ладигівський НВК Старокостянтинівського р-ну Хмельницької обл.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду,
ме та яко го — за крі пи ти вжи ван ня ві до мо го лек сич но го ма те рі а лу; по гли би ти
лек сич ний за пас; роз ви ва ти мов ну здо гадку, готовність до участі в іншомовному
спіл ку ван ні, удос ко на лю ва ти мов ні здіб ності, розвивати кмітливість; виховувати
куль ту ру спіл ку ван ня, уваж ність та ак тивність
Розробка заходу «Живи! Знай! Пам’ятай!» для 4-х класів
Бохенко Оксана Ярославівна, учитель початкових класів, Львівська школа № 99.
Анотація: Сценарій проведення заходу, мета якого — розкрити суть трагедії Голодомору 1932–1933 рр.; вшанувати пам’ять
безвинно замучених голодом і політичними
репресіями людей; розвивати відповідний
етикет, дотримання традицій вшанування
померлих і загиблих; виховувати особистісні риси громадянина України, патріота, морально-естетичні, духовні якості, християнські чесноти
Розробка виховного заходу «Бабин Яр:
минуле, яке має служити майбутньому»
для 7-х — 9-х класів спеціальної школи
Бринзар Тетяна Борисівна, учитель історії,
Василівська спеціальна школа-інтернат Запорізької обл.
Анотація: Сценарій проведення заходу, мета якого — розкрити суть трагедії Бабиного
Яру як однієї із жахливих сторінок порушення прав людини на життя, викрити людиноненависницьку політику нацизму,
формувати усвідомлення того, що права
людини, мир, життя, злагода людей — найвищі цінності; поповнити словниковий запас історичною лексикою; розвивати навики самостійної роботи з джерелами, історичне мислення; виховувати на прикладах
взаємоповаги й духовного подвигу
Розробка виховного заходу «Свято 8 Березня» для 3–4-х класів
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Бринчук Світлана Петрівна, учитель початкових класів, Чевельська школа Старовижівського р-ну Волинської обл.
Анотація: Сценарій заходу на заявлену тему, мета якого — розширити уявлення учнів про свято; розвивати вміння вітати
близьких людей, робити їм приємні сюрпризи; виховувати повагу в ставленні до жінок і дівчаток, доброзичливість, увагу, любов до людей
Розробка виховного заходу «Свято зустрічі птахів «Пташок викликаєм до рідного краю»» для 4-х класів
Букша Ілона Анатоліївна, учитель початкових класів, Середівська школа Ємільчинського р-ну Житомирської обл.
Анотація: Сценарій проведення заходу
на заявлену тему, мета якого — ознайомити
учнів з видовим різноманіттям птахів рідного краю; навчати традицій, пов’язаних
з птахами; залучати дітей до здійснення
природоохоронної діяльності; розвивати
гуманне ставлення до птахів, мотивувати
до їх охорони; надати знання щодо підгодівлі птахів
Розробка виховного заходу «Шевченко мобілізує» для 9-х — 11-х класів
Булачек Алла Павлівна, учитель української
мови та літератури, заступник директора
з НВР, Львівський НВК ім. В. Симоненка.
Анотація: Сценарій вечора-реквієму, присвяченого пам’яті Кобзаря та захисникам
України
Розробка виховного заходу «Всім серцем любіть Батьківщину свою» для 9–11-х
класів
Бурмаченко Вікторія Миколаївна, викладач, Старобільське обласне медичне училище Луганської обл.
Анотація: Сценарій проведення заходу
на заявлену тему, мета якого — розширювати знання про Україну як незалежну державу з давньою славетною історією, багатою культурною спадщиною, власними
традиціями; розвивати прагнення бути свідомим громадянином України тощо
Розробка виховного заходу «Новорічна
казка» 2-х класів
Василенко Валентина Федорівна, учитель,
Долинська спеціалізована школа № 6 ІваноФранківської обл.
Анотація: Сценарій проведення заходу, мета якого — розвивати навички сценічної
гри, артистичні здібності, вміння перевтілюватися, фантазувати, мислення; формувати творчу уяву, культуру мовлення
та спілкування; виховувати емоційно-дійове сприйняття танцювальної музики та виконавські навички
Розробка виховного заходу «Літературний салон срібної доби» для 11-х класів
Віннік Катерина Борисівна, завідувач
НМК, Херсонське училище культури.
Анотація: Сценарій проведення заходу, мета якого — поглибити знання з теми «Поезія срібної доби», розвивати пізнавальну
діяльність, творчий потенціал, підвищувати
рівень
мовленнєвої
компетентності;
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прищеплювати любов до художнього слова,
формувати активну життєву позицію, естетичне ставлення до життя, мистецтва, себе;
виховувати відповідальне ставлення до вітчизняної культури, толерантність до інших
мов і культур
Розробка виховного заходу «Козацькому роду нема переводу» із захисту Вітчизни для 10-х — 11-х класів
Волохов Віктор Сергійович, викладач, Мелітопольський професійний ліцей Запорізької обл.
Анотація: Сценарій проведення заходу, мета якого — ознайомити з історією виникнення козацтва, виховувати патріотизм,
дружбу, взаємовиручку, любов і повагу
до історичних героїв рідного краю, бажання стати гідними захисниками України
Розробка виховного заходу «Математичний МАЙСТЕР-ШЕФ» для 6-х —
7-х класів
Габзовська Наталя Сергіївна, учитель математики, Дніпровська санаторна школа-інтернат № 3.
Анотація: Сценарій проведення заходу
на заявлену тему, мета якого — підвищення
інтересу до вивчення математики; навчати
дітей у грі застосовувати набуті знання з теми «Пропорції»; розвивати кмітливість,
пам’ять, увагу; формувати у школярів товариські відносини, почуття взаємодопомоги,
бажання перемагати
Розробка виховного заходу «Не цурайся пісні, яку чув од мами» для 5-х класів
Гайгель Олена Володимирівна, вихователь,
Бориславська
школа-інтернат
Львівської обл.
Анотація: Фестиваль сучасної української
пісні
Розробка виховного заходу «Сонце
на літо, а зима на мороз» для 11-х класів
Гайгель Олена Володимирівна, вихователь,
Бо рис лав ська шко ла-ін тер нат Львів ської обл.
Анотація: Розробка виховного заходу на заявлену тему
Розробка виховного заходу «Через
хрест до воскресіння» для 10-х класів
Гайгель Олена Володимирівна, вихователь,
Бориславська санаторна школа-інтернат
Львівської обл.
Анотація: Сценарій виховної години
на християнську тему
Розробка виховного заходу «Випускний вечір «OSKAR-2016»» для 11-х класів
Галкіна Галина Олександрівна, заступник
директора з виховної роботи, Зеленодольська школа № 2 Апостолівського р-ну Дніпропетровської обл.
Анотація: Сценарій випускного вечора
Розробка виховного заходу «Кто он,
как его зовут? Ну, конечно, это — труд!»
для 9-х класів спеціальної школи
Гатченко Вікторія Тимофіївна, вихователь,
Гірська обласна спеціальна школа-інтернат
Луганської обл.

Анотація: Сценарій проведення заходу
на заявлену тему, мета якого — зміцнювати
та розширювати знання про різноманітний
світ професій; показати важливість праці
в будь-якій професійній діяльності
Розробка виховного заходу «Вечори,
випускні вечори — тихі зорі ясної пори…»
для 11-х класів
Гейко Антоніна Володимирівна, учитель української мови та літератури, Мачухівський
НВК Полтавського р-ну Полтавської обл.
Анотація: Сценарій випускного вечора
учнів 11-го класу
Розробка виховного заходу «Усі професії потрібні» в 1-му класі
Герасимчук Ірина Михайлівна, учитель початкових класів, Старокостянтинівський
НВК «Спеціалізована школа І ступеня, гімназія» Хмельницької обл.
Анотація: Сценарій проведення заходу, мета якого — формувати уявлення про зміст
і значення праці людей різних професій,
професії батьків, значення їхньої праці для
інших людей; розкрити зв’язки між працею
людей і ставленням до них; учити аналізувати, узагальнювати; виховувати повагу
до трудівників, ощадливість і бережливість
до результатів праці дорослих, працелюбство
Розробка виховного заходу «Європа — наш
спільний дім» для 7-х — 8-х класів
Глубока Світлана Петрівна, учитель історії
та суспільних дисциплін, Васильківська
школа Петропавлівського р-ну Дніпропетровської обл.
Анотація: Сценарій проведення заходу, мета якого — ознайомити з історією Європейського Союзу, інформувати про підписання
Угоди про Асоціацію України з Євросоюзом; сприяти соціалізації особистості в громадянському суспільстві, формувати розуміння приналежності нашої держави до європейської сім’ї народів і безперечність її
європейського вибору; виховувати повагу
до національних, духовних, культурних надбань європейських народів
Розробка виховного заходу «Посвята
в п’ятикласники» для 5-х класів
Гольчук Алла Володимирівна, вихователь
групи продовженого дня, Нововолинська
спеціальна школа № 9 Волинської обл.
Анотація: Сценарій проведення заходу
на заявлену тему, мета якого — сприяти
формуванню згуртованості учнівського колективу, виховувати в школярів почуття товариськості, толерантності, поваги один
до одного та взаєморозуміння
Розробка виховного заходу «Українська мова — серця мого подих» для 6–12-х
класів спеціальної школи
Грємякіна Валентина Олександрівна, вихователь, Харківська спеціальна школа-інтернат № 6.
Анотація: Сценарій проведення заходу
на заявлену тему, мета якого — формувати
в учнів ціннісні (гуманістичні, громадські,
духовні) орієнтири; популяризувати мову
як практичне втілення духовних надбань
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народу, національних і загальнолюдських
цінностей; розширювати пізнавальні інтереси школярів; виховувати учнів у дусі відродження українських традицій
Розробка виховного заходу «Математичне шоу «Еврика»» з математики у 8-му
класі
Гришина Надія Павлівна, учитель математики, Охтирська школа № 5 ім. Р. К. Рапія
Сумської обл.
Анотація: Сценарій проведення заходу на
заявлену тему, мета якого — формувати пізнавальний інтерес, поглибити знання учнів, розширити їх кругозір; розвивати математичні здібності, повагу до товаришів
та їхньої думки; інтерес до математики; виховувати упевненість у собі, наполегливість
у подоланні перешкод
Розробка гурткового заняття «Магія
скла»
Давиденко Інна Вікторівна, викладач, Костянтинівський індустріальний технікум
Донецької обл.
Анотація: Сценарій проведення заходу, навчальна мета якого — творчий та естетичний розвиток; оволодіння вміннями й навичками культури праці, безконфліктного
спілкування; забезпечення можливостей
самопізнання; формування вмінь використовувати засоби і шляхи перетворення матеріалів у необхідний продукт; ознайомити
з новітніми технологіями, перспективами
розвитку галузі; сприяти формуванню здатності використовувати знання й навички
для розробки сучасних технологічних процесів і оптимальних режимів виробництва
Звіт про роботу табору денного перебування «Веселка»
Демченко Валентина Вікторівна, учитель
початкових класів, Миколаївська школа
Бердянського р-ну Запорізької обл.
Анотація: Відпочивати разом зі своїми однокласниками, шкільними друзями —
це так класно і весело! Саме тому свій табір
денного відпочинку ми назвали «Веселкою». Навіть у минулі часи, коли люди
ще дуже мало знали про навколишній світ,
стародавні греки говорили, що веселка —
це усмішка богині Іриди
Розробка виховного заходу «Pray for
Ukraine. Молись за Україну» для 4-х — 8-х
класів
Дімітрова Юлія Михайлівна, учитель англійської мови, Долинська спеціалізована
школа № 6 Івано-Франківської обл.
Анотація: Сценарій проведення заходу, мета якого — через заохочення до вивчення
іноземної мови й культури виховувати патріотизм; використовуючи поетичні й пісенні твори, збагатити знання про історію й
сьогодення України; виховувати почуття
національної гордості, повагу до державної
атрибутики, любов до рідного краю, його історичного минулого та сучасності; вшанувати пам’ять про героїв, які віддали своє
життя за рідну країну
Розробка виховного заходу «Свято хліба» для 1-х — 4-х класів

Долежал Оксана Едуардівна, учитель початкових класів, Бердичівський НВК «Школа — гімназія — ліцей» № 10 Житомирської обл.
Анотація: Сценарій позакласного заходу
з використанням театральної педагогіки
Розробка виховного заходу «Повіки
слався, жінко!» для 10-х — 11-х класів
Дороніна Лілія Іванівна, викладач англійської мови та зарубіжної літератури, Бердянський машинобудівний професійний
ліцей Запорізької обл.
Анотація: Сценарій проведення заходу, мета якого — розширювати пізнавальні інтереси; розкрити історію свята 8 Березня;
звернути увагу на видатних жінок в історії;
виховувати турботливе ставлення до Жінки, яка є і мамою, і бабусею, і подругою,
і коханою; виховувати почуття прекрасного; розвивати виразність мовлення, пам’ять,
уміння слухати і передавати настрій
Розробка заходу «Господар» для 10-х —
11-х класів
Драгун Світлана Петрівна, вихователь, Білгород-Дністровський державний аграрний
технікум Одеської обл.
Анотація: Сценарій виховного заходу
Розробка заходу «Національна кухня»
для 10-х — 11-х класів
Драгун Світлана Петрівна, вихователь, Білгород-Дністровський державний аграрний
технікум Одеської обл.
Анотація: Сценарій виховного заходу
Розробка заходу «Леся Українка — дітям» для 1-х — 4-х класів
Дубик Валентина Миколаївна, учитель початкових класів, Новошляхівська школа
Козелецького р-ну Чернігівської обл.
Анотація: Сценарій проведення заходу
на заявлену тему, мета якого — познайомити з життєвим і творчим шляхом Лесі Українки; формувати навички виразного читання віршів; уміння відчувати емоційний
зміст поезії; працювати над розвитком
зв’язного мовлення; розвивати акторські
здібності; виховувати любов до творчості
поетеси, захоплення великою силою волі
Лесі Українки; спонукати учнів до самостійного пошуку й вибору творів
Розробка виховного заходу «Поезія
«срібного» століття» із зарубіжної літератури в 11-му класі
Духнік Світлана Іванівна, учитель, Харківська спеціалізована школа № 80.
Анотація: Розробка літературного журналу
на заявлену тему
Розробка виховного заходу «Прощавай, Букварику!» для 1-х класів
Єрохіна Людмила Григоріївна, учитель
початкових класів, Червоножовтневий
НВК Станично-Луганського р-ну Луганської обл.
Анотація: Сценарій проведення заходу, мета якого — сприяти повторенню і систематизації знань; підвищувати інтерес до мови
і читання; формувати вміння спілкуватися;
розвивати творчі здібності, уяву, мислення,
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пам’ять; виховувати товариські стосунки
в класі, шанобливе ставлення до сім’ї; дати
дітям заряд позитивних емоцій
Розробка виховного заходу «Музична
вітальня» з музики в 2-му класі
Єршова Катерина Миколаївна, учитель
музики, концертмейстер, Запорізький класичний ліцей.
Анотація: План-сценарій проведення музичної вікторини «Музична вітальня»
Розробка виховного заходу «Поклонись
калині» для 9-х класів
Женчак Людмила Любомирівна, вихователь, Бориславська школа-інтернат Львівської обл.
Анотація: Сценарій проведення заходу
на заявлену тему, мета якого — формувати
поняття про калину як символ України,
символ людської мудрості, краси і здоров’я;
розвивати кругозір, мову, уяву; виховувати
любов і повагу до цієї рослини, любов
до України
Розробка виховного заходу «Віночок
вити — життя любити» для 8-х класів
Женчак Людмила Любомирівна, вихователь, Бориславська загальноосвітня школаінтернат Львівської обл.
Анотація: Сценарій проведення заходу
на заявлену тему, мета якого — ознайомити
з традиціями, обрядами та звичаями рідного народу, зміцнювати почуття любові до
нього, усвідомлювати себе спадкоємцем
і продовжувачем духовних надбань
Розробка виховного заходу «Ти на землі — Людина» для7-х класів
Женчак Людмила Любомирівна, вихователь, Бориславська школа-інтернат Львівської обл.
Анотація: Сценарій проведення заходу
на заявлену тему, мета якого — дати зрозуміти, що життя людини є величним і прекрасним; формувати кращі риси людського
характеру; виховувати шанобливе ставлення до життя, до людей; учити любити життя
Розробка виховного заходу «14 жовтня — День козацтва» для 10-х — 11-х
класів
Жук Олена Григорівна, викладач фізичного виховання, Кам’янський енергетичний
технікум Дніпропетровської обл.
Анотація: Сценарій проведення заходу
на заявлену тему, мета якого — сприяти
розвитку патріотизму й моральних цінностей, любові до рідної землі; формувати ціннісне ставлення до себе та до інших людей,
виховувати почуття колективізму, вміння
працювати в команді, вболівати один за одного, допомагати один одному; розвивати
спритність, кмітливість
Розробка заходу «Козацькі забави» для
3-х — 4-х класів
Жуківська Ольга Ярославівна, учитель початкових класів, Львівська школа «Лідер»
з різними формами навчання.
Анотація: Сценарій проведення заходу
на заявлену тему, мета якого — ознайомити
учнів з історією виникнення козацтва,
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виховувати патріотизм, дружбу, взаємовиручку, любов і повагу до героїв рідного
краю, бажання стати гідними захисниками
України
Розробка виховного заходу «Свято книги» для 5-х класів
Іваненко Людмила Миколаївна, учитель української мови та літератури, російської мови та зарубіжної літератури, Куйбишевська
спеціалізована школа «Інтелект» Запорізької обл.
Анотація: Розробка позакласного заходу
на заявлену тему
Роз роб ка про ек ту «До слід жен ня
пральних порошків та їх вплив на біологічні об’єкти».
Капустіна Тетяна Вікторівна, учитель хімії,
Київська спеціалізована школа № 61.
Анотація: Розробка навчального проекту,
мета якого — дослідити склад пральних порошків, їх вплив на здоров’я людини, оцінити екологічні наслідки в результаті попадання прального порошку у водойму, розширити уявлення про хімічний склад
синтетичних миючих засобів, про шкідливість їх компонентів

Розробка виховного заходу «Гроші
в нашому житті. Історія гривні» для
9-х класів
Ковтонюк Валентина Миколаївна, вихователь, Бердичівська школа-інтернат Житомирської обл.
Анотація: Сценарій заходу на заявлену тему, мета якого — ознайомлення дітей з історією виникнення гривні; дослідити зображення на купюрах; навчати працювати
з різними джерелами інформації; розвивати вміння узагальнювати, вибирати
головне, робити висновки; виховувати бережливість

Розробка виховного заходу «Подорож
світом наук» для 7-х — 11-х класів
Капустіна Тетяна Вікторівна, учитель хімії,
біології, Київська спеціалізована школа
№ 61 з поглибленим вивченням інформаційних технологій.
Анотація: Сценарій проведення заходу
на заявлену тему, мета якого — здійснити
міжпредметний зв’язок; поглибити знання
з хімії, біології, фізики, географії, української літератури, зарубіжної літератури, історії; виховувати інтерес до вивчення цих
предметів

Розробка виховного заходу «Мова —
втілення думки» для 5-х — 11-х класів
Коломійченко Оксана Вікторівна, заступник директора з НВР, Глодоська школа Новоукраїнського р-ну Кіровоградської обл.
Анотація: Сценарій проведення заходу
на заявлену тему, мета якого — поглибити
знання учнів відомостями з історії української мови; показати її красу, багатство через твори українських поетів про мову;
сприяти розширенню словникового запасу;
виховувати патріотичні почуття, любов і повагу до рідної мови

Розробка виховного заходу «Тваринки
про вітамінки»
Капустіна Тетяна Вікторівна, учитель хімії,
біології, природознавства, основ здоров’я,
Київська спеціалізована школа № 61 з поглибленим вивченням інформаційних технологій.
Анотація: Сценарій проведення заходу, мета якого — поглибити знання про вітаміни,
розглянути поведінку тварин; виховувати
культуру правильного харчування, бережливого ставлення до здоров’я; формувати
установку на споживання корисної їжі;
здійснити міжпредметний зв’язок хімії,
природознавства, географії, основ здоров’я, біології; збагачувати словниковий
запас; розвивати патріотичні почуття,
допитливість, зацікавленість у навчанні,
творчу активність, уміння спілкуватися;
формувати етичні взаємовідносини в колективі

Сценарій виступу шкільної агітбригади
юних інспекторів руху
Комаринська Ганна Володимирівна, педагог-організатор, НВК «Колківська ЗОШ
I–III ст. — ліцей» Маневицького р-ну Волинської обл.
Анотація: Сценарій виступу агітбригади
ЮІР «Стоп-сигнал»

Методична розробка «Тиждень хімії
в рамках екологічного місячника» для
8-х — 11-х класів
Князь Світлана Іванівна, учитель хімії,
Ємільчинська школа № 1 Житомирської обл.
Анотація: Методична розробка на заявлену
тему

42

Розробка виховного заходу «Рідне слово — диво калинове» з української мови
в 2-х — 3-х класах
Коваленко Тетяна Андріївна, учитель початкових класів, Глобинська школа № 3
Полтавської обл.
Анотація: Розробка проведення виховного
заходу, мета якого — розширювати знання
дітей про українську мову, її значення
в житті кожного з нас; розвивати уяву, мислення, пам’ять; виховувати прагнення досконало знати літературну мову й навчитися
нею говорити
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Розробка виховного заходу «У царині
моди» для 10–11-х класів
Комарова Лариса В’ячеславівна, викладач
англійської мови, Хорольський агропромисловий коледж Полтавської державної
аграрної академії, Полтавська обл.
Анотація: Розробка виховного заходу на заявлену тему
Шануй батька та неньку, то буде тобі
скрізь гладенько. Позакласний захід
Кондесюк Тетяна Володимирівна, учитель
української мови та літератури, Білоцерківська гімназія № 2 Київської обл.
Анотація: Розробка виховної години
в 5 класі у формі етичної бесіди, що присвячена любові до батьків і турботі про них.
Мета — виховувати в дітей любов і повагу
до батьків, шанобливе ставлення до їхніх
настанов і порад, бажання щоденно піклуватися про їхнє здоров’я

Розробка заняття гуртка «Феєрія квітів» з квілінгу в 6–8-х класах
Коновалова Ніна Веніаминівна, учитель
швейної справи, Гірська обласна спеціальна школа Луганської обл.
Анотація: Сценарій проведення заходу
на заявлену тему, мета якого — навчити виконувати елементи для квітів шляхом скручування смужок з паперу; формувати знання з основ композиції, кольору та матеріалознавства, освоєння техніки квілінг;
підвищити рівень розвитку моторики, мислення, уваги, пам’яті, творчості, формування художнього смаку; виховувати естетичне ставлення до дійсності, працьовитість,
акуратність, наполегливість, терпіння,
уміння довести справу до кінця, взаємодопомогу при виконанні роботи, економне
ставлення до використовування матеріалів,
прищеплення основ культури праці
Розробка виховного заходу «Стежиною
здоров’я» для 3-х класів
Коноплянко Клавдія Василівна, учитель початкових класів, Новомиколаївська школа
Мелітопольського р-ну Запорізької обл.
Анотація: Сценарій проведення заходу, мета якого — закріпити уявлення про здоров’я як найбільше багатство людини; формувати розуміння необхідності ранкової
гімнастики, особистої гігієни, режиму дня;
викликати інтерес до здорового і активного
способу життя; навчати емоційно й виразно
декламувати вірші, виконувати пісні, розвивати мислення, уяву, пам’ять, увагу,
творчість
Розробка виховного заходу «Математична регата» з математики для 5–6-х
класів
Коритнік Вікторія Віталіївна, учитель математики та інформатики, Охтирська школа
№ 6 Сумської обл.
Анотація: Сценарій проведення заходу на
заявлену тему, мета якого — виявити
ерудованість, спостережливість, логічне
мислення; підвищити інтерес до вивчення
математики; формувати математичну компетентність на основі моделювання життєвих ситуацій, пізнавальний інтерес, учити
висловлювати свої думки точно й лаконічно, відстоювати свою точку зору; розвивати
логічне мислення, кмітливість і винахідливість у нестандартних ігрових ситуаціях
з елементами змагання, виховувати цілеспрямованість і впевненість у собі, цікавість до математики, її історії, математичну
культуру; наполегливість у досягненні мети
Розробка виховного заходу «Хвала
і честь тобі, великий наш Кобзарю!» з української літератури в 9-му класі
Кривонос Людмила Анатоліївна, учитель
української мови та літератури, Охтирська
школа № 6 Сумської обл.
Анотація: Літературно-музична композиція
Розробка виховного заходу «Земля —
наш спільний дім» для 7–11-х класів
Кузнєцова Оксана Володимирівна, учитель
географії, Коростенська загальноосвітня
школа № 2 Житомирської обл.
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КАТАЛОГ ПЕДАГОГІЧНИХ МАТЕРІАЛІВ
Анотація: Сценарій проведення заходу
на заявлену тему, мета якого — поглибити
знання про забруднення навколишнього
середовища; показати на конкретних
прикладах негативний вплив людини на
природу; розвивати почуття особистої відповідальності за збереження природи;
удосконалювати вміння виступати з повідомленнями; виховувати гуманіста та природолюба
Розробка виховного заходу «Козацькі
забави» для 8-х класів
Кузьміна Марія Іванівна, вихователь, Бориславська школа-інтернат Львівської обл.
Анотація: Сценарій проведення заходу
на заявлену тему, мета якого — виховувати
в дітей шанобливе ставлення до традицій
українського народу, його історичного минулого; на практиці ознайомити з поняттям
«дух побратимства»
Розробка виховного заходу «Твори добро, бо ти — людина!» для 7-х — 11-х класів
Кузьміна Марія Іванівна, вихователь, Бориславська школа-інтернат Львівської обл.
Анотація: Розробка сценарію свята на морально-етичну тему
Розробка виховного заходу «З вірою
у світле майбутнє!» для 9-х класів
Кучеренко Наталія Володимирівна, учитель
англійської мови, Київська школа № 10.
Анотація: Сценарій випускного вечора учнів 9-го класу
Розробка проектної гри «Створення маніфестів «За гідність і свободу України»»
для 9-х — 1-х класів
Лав рен ко Оле на Олек сан д рів на, учи тель
російської мови та літератури, заступник
ди рек то ра з НВК, Бах мут ський НВК
«Загаль но ос віт ня шко ла І–ІІІ сту пе нів
№ 11 — багатопрофільний ліцей» Донецької обл.
Анотація: Розробка навчального проекту,
мета якого — пошук, підтримка активної
молоді, виховання громадянської позиції,
патріотизму, гордості та збереження
пам’яті про живих і полеглих активістів
Майдану, учасників АТО; розвиток активної життєвої позиції, готовності брати
участь у житті країни; формування демократичних, європейських цінностей, розуміння прав і свобод людини, високих соціальних, культурних, освітніх стандартів;
підвищення значущості ідеї гідності та свободи українців
Розробка виховного заходу «Річниця
з дня відкриття кадетського класу» в 2-му
класі
Ламза Дмитро Володимирович, учитель початкових класів, Кам’янська школа № 30
Дніпропетровської обл.
Анотація: Розробка сценарію свята
Розробка виховного заходу «Бабусі, дідусю низько вклонюся» для 3-х класів
Ламза Дмитро Володимирович, учитель початкових класів, Кам’янська школа № 30
Дніпропетровської обл.
Анотація: Розробка сценарію свята

Розробка виховного заходу «Прощавай, Букварику!» для 1-го класу
Ланцова Світлана Вікторівна, учитель початкових класів, Пологівська школа № 4 Запорізької обл.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду,
ме та яко го — на вча ти ви раз но де кла му ва ти вір ші, фор му ва ти ін те рес до чи тан ня; роз ви ва ти ак тор ські здіб нос ті, уяву,
вмін ня фан та зу ва ти; ви хо ву ва ти лю бов
до кни ги, друж ні сто сун ки, ро дин ні по чуття
Розробка виховного заходу «Ми вдячні
Вам…» для 8–11-х класів
Лесечко Світлана Олександрівна, заступник директора з навчально-виховної
роботи, КЗ «Флотилія юних моряків і річковиків м. Дніпродзержинська» Дніпропетровської обл.
Анотація: Сценарій проведення заходу, мета якого — забезпечення в молодого покоління патріотичної свідомості, виховання
гордості за український народ і його подвиг
у роки війни; увічнення пам’яті про загиблих воїнів, жертв війни, воєнних злочинів,
депортацій і злочинів проти людяності;
посилення турботи про ветеранів, учасників визвольного руху, жертв нацистських
переслідувань; підвищення престижу військової служби; налагодження співпраці
з військовими формуваннями України;
залучення молоді до участі в збереженні
єдності українського суспільства, громадському русі задля громадянського миру
і злагоди
Розробка виховного заходу «Національне багатство України — її народ» для
5-х — 9-х класів спеціальної школи
Лещенко Галина Андріївна, педагог-організатор, Чорноморський НВК «Спеціальна
загальноосвітня школа І–ІІ ступенів інтенсивної педагогічної корекції — дошкільний
навчальний заклад компенсуючого типу»
Одеської обл.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду,
ме та яко го — фор му ван ня уяв лень про
різ но ма ніт тя куль тур на ро дів, що про жива ють в Укра ї ні і їх вза є мозв’яз ку;
усвідомлення важливості культурного різноманіття для самореалізації особи; виховання позитивного ставлення до культурних від мін нос тей; роз ви ток твор чос ті
і клю чо вих жит тє вих ком пе тен т нос тей;
виховання громадянськості, гідності, патріотизму
Розробка виховного заходу «Новорічна
феєрія: поки годинник бив 12… або Традиції святкування Нового року в різних країнах» для 7-х — 9-х класів
Лиходід Валентина Петрівна, учитель зарубіжної літератури, Балакліївська школа Великобагачанського р-ну Полтавської обл.
Анотація: Позакласний захід — інтелектуальна гра для знавців клубу «Що? Де? Коли?» призначена для учнів 7–9 класів. Гра
спонукає учнів до евристичного пошуку,
вимагає логічного мислення, розвиває навички роботи у команді, зацікавлює традиціями святкування Нового року в різких
країнах світу
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Розробка виховного заходу «Спробуймо свої сили в бізнесі» для 8-х — 10-х
класів
Ліра Олена Олексіївна, заступник директора з НВР, Новогорівська школа Токмацького р-ну Запорізької обл.
Анотація: Сценарій проведення заходу, мета якого — розвивати творчі здібності та ділові якості підлітків, навчити орієнтуватися
в світі бізнесу, приймати самостійні рішення; формувати чіткі життєві орієнтири;
сприяти вихованню успішної компетентної
особистості
Сценарій виступу екологічного театру
«Бережи ліс» для 6-х — 7-х класів
Ліснича Руслана Володимирівна, учитель
біології, Сатиївська школа Дубенського рну Рівненської обл.
Анотація: Сценарій проведення заходу
на заявлену тему, мета якого — пропаганда
охорони та захисту природи, екологічне виховання учнів
Розробка виховної години «Україна
у вогні» для 10-х класів
Ляшенко Жанна Миколаївна, викладач,
Вознесенський коледж Миколаївського національного аграрного університету, Миколаївська обл.
Анотація: Сценарій проведення заходу, мета якого — ознайомити з основними історичними подіями становлення державності
України та сучасними подіями на сході;
формувати готовність служити Батьківщині своєю працею та стати на захист державних інтересів країни; формувати відчуття
приналежності до України, особистої відповідальності за долю держави та народу;
виховувати повагу до державних символів,
шанобливе ставлення українців та представників інших національностей, що населяють країну
Розробка виховного заходу «Банкет
картоплі» з біології
Ляшинська Людмила Володимирівна, учитель біології, Пологівський НВК «Загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів — ДНЗ»
Васильківського р-ну Київської обл.
Анотація: Сценарій проведення заходу, мета якого — поглибити і розширити знання
з систематики, біології, агротехніки картоплі; продовжити формування самостійної пізнавальної активності; сприяти розвитку
комунікабельних якостей учнів через виступи перед аудиторією; прищеплювати повагу до сільськогосподарських професій
та інтерес до різних видів діяльності
Розробка виховного заходу «Десять
секретів здоров’я» для 8-х класів
Макаренко Любов Миколаївна, учитель української мови і літератури, російської мови, Криворізька школа № 67 Дніпропетровської обл.
Анотація: Сценарій проведення заходу
на заявлену тему, мета якого — закріпити
знання учнів про те, що найбільше багатство людини — це здоров’я; викликати бажання виховувати здорові звички — займатися спортом, дотримуватися режиму дня,
активно відпочивати, загартовувати себе;
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виховувати охайність, силу волі, пам’ять,
увагу

Анотація: Сценарій святково-пізнавальної
програми

Розробка виховного заходу «У пам’яті
вічні!» для 1-х — 11-х класів
Малявіна Інна Володимирівна, педагог-організатор, Новогорівська школа Токмацького р-ну Запорізької обл.
Анотація: Сценарій проведення заходу, мета
якого — розповісти про визволення України
та села від фашистських загарбників, здійснити демонстрацію архівних документів періоду Другої світової війні, вшанувати
пам’ять загиблих визволителів; розвивати
вміння висловлювати власну точку зору, коментувати події; сприяти вихованню поваги,
шанобливого ставлення до учасників Другої
світової війни, любові до країни, у якій
ми живемо, до рідного краю, прагненню бути патріотом своєї держави

Розробка виховного заходу «Ми українці, і мова наша свята» для 11-х класів
Мелешкова Євгенія Георгіївна, викладач,
Запорізьке вище професійне училище сфери послуг.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду,
мета якого — формувати розуміння того,
що українська мова — наш скарб, без якого не мо же іс ну ва ти ні на род, ні Укра ї на
як дер жа ва; роз ши рю ва ти знан ня про
красу і багатство української мови; ознайо ми ти з іс то рією мо ви сво го на ро ду;
пробудити почуття національної гідності;
виховувати любов до рідної мови, рідного
краю, почуття поваги до всього свого, укра їн сько го, ба жан ня роз мов ля ти рід ною
мовою

Розробка виховного заходу «Це рідна
моя Україна!» для 4-х класів
Маршалко Вікторія Вікторівна, учитель початкової школи, Криворізька школа № 59
Дніпропетровської обл.
Анотація: Сценарій проведення заходу
на заявлену тему, мета якого — формувати
уявлення про країну, розширити й поглибити поняття «Я — громадянин України», розвивати мовлення, світогляд, формувати патріотизм, людяність, виховувати любов і повагу до Батьківщини, розвивати нахили та
здібності

Екологічний проект «Рости, ялинко!»
Мисник Марина Миколаївна, учитель початкових класів, Мелітопольська школа
№ 24 Запорізької обл.
Анотація: Розробка проекту на заявлену тему, мета якого — розширювати уявлення
про навколишній світ; виховувати екологічну культуру та любов до рідного краю; формувати інтерес до дослідницької діяльності;
залучати батьків до шкільного життя, згуртовувати в єдиний колектив

Розробка виховного заходу «Тарасова
доля — то правда жива» для 5-х — 9-х
класів
Матвієнко Олена Володимирівна, учитель
української мови та літератури, Семенівська школа Мелітопольського р-ну Запорізької обл.
Анотація: Сценарій проведення заходу
на заявлену тему, мета якого — пізнання
учнями постаті Великого Кобзаря, актуальності його творчості; виховання любові
до рідного краю; пробудження національної самосвідомості; патріотичне виховання
і розвиток гордості за свій народ, Батьківщину; формування готовності здобувати
якісну освіту й добрими справами збагачувати Батьківщину; відобразити актуальність творчості Кобзаря сьогодні
Розробка виховного заходу «Подарунок воїну» для 8-х класів спеціальної
школи
Мацак Юлія Анатоліївна, вихователь, Гірська обласна спеціальна школа-інтернат
Луганської обл.
Анотація: Сценарій проведення заходу
на заявлену тему, мета якого — педагогічне
спонукання до самовиховання моральної
стійкості, волі, цілеспрямованості, мужності, почуття обов’язку, патріотизму і відповідальності перед суспільством
Розробка виховного заходу «Віхи становлення української писемності» для
1-х — 3-х класів
Медведенко Любов Олександрівна, учитель початкових класів, Одеська загальноосвітня школа № 37.

44

Каталог «Відкритий урок» #02’ 2016

Розробка заходу «Нас надихають подвиги героїв» для 2-х класів спеціальної
школи
Мірошниченко Любов Миколаївна, вихователь ГПД, Сумський спеціальний НВК «Загальноосвітня школа І ступеня — дошкільний навчальний заклад № 37 «Зірочка».
Анотація: Сценарій проведення заходу, мета якого — розвивати пізнавальну активність, прагнення пізнавати національне
коріння; розширити та поглибити знання
про козаків; закріплювати вміння ритмічно
виконувати рухи під музику, узгоджувати
з динамікою, характером, темпом, своєчасно змінювати рухи під час танців; удосконалювати навички співу, уміння передавати
мелодію; закріплювати уявлення про дружбу, виховувати взаємоповагу, любов до рідного краю, народу
Розробка виховного заходу «Незгасна
зоря України» для 8-х — 9-х класів спеціальної школи
Міщук Ольга Миколаївна, учитель української мови та літератури, Нововолинська
спеціальна школа № 9 Волинської обл.
Анотація: Сценарій проведення заходу, мета якого — показати чарівність і неперевершеність поетичного слова Лесі Українки,
розкрити цікаві сторінки її біографії, показати багатогранність творчої спадщини,
прищеплювати інтерес до її вивчення; виховувати почуття любові до Лесиного слова, шанобливе ставлення до її невмирущої
творчості; розвивати в учнів високі моральні та духовні якості, гордість за свою геніальну землячку
Розробка виховної години до Дня Перемоги

Науменко Ольга Миколаївна, викладач соціально-гуманітарних дисциплін., Бобровицький коледж економіки та менеджменту ім. О. Майнової Чернігівської обл.
Анотація: Сценарій проведення заходу
на заявлену тему, мета якого — знайомство
з героїчними сторінками історії; формування уявлень про військовий обов’язок
і вірність Батьківщині, досвіду моральної
поведінки, спонукання інтересу до історії;
підвищення інформаційної культури; виховання патріотизму, емоційне стимулювання патріотичних почуттів через залучення
до військових традицій, виховання поваги
один до одного, до старшого покоління
Розробка виховного заходу «Видатні
українські вчені» для 9-х —11-х класів
Новікова Наталія Володимирівна, викладач,
Краматорський машинобудівний коледж
Донбаської державної машинобудівної академії, Донецька обл.
Анотація: Сценарій виховного заходу до
Дня науки
Розробка виховного заходу «Стрітення» для 2-х класів
Овсяннікова Ірина Вікторівна, учитель початкових класів, заступник директора з навчально-виховної роботи, Бердянська школа № 1 Запорізької обл.
Анотація: Сценарій проведення заходу
на заявлену тему, мета якого — ознайомити
і розширити знання про святкування Стрітення в Україні; виховувати любов і бережливе ставлення до природи, патріотизм
і гордість за свою країну, повагу до звичаїв
свого народу; розвивати акторські й виконавські здібності
Розробка виховного заходу «Ніч на вокзалі прощання» для 11-х класів
Омельченко Світлана Василівна, учитель,
Орлівський НВК «Загальноосвітня школа
І–ІІІ ступенів — дитячий садок» Великопільського р-ну Херсонської обл.
Анотація: Сценарій випускного вечора
Вистава «Лис Микита» за мотивами
казки І. Франка для 3-х класів
Павлік Ірина Романівна, учитель початкових класів, Львівська школа «Лідер» з різними формами навчання.
Анотація: Інсценізація казки Івана Франка
«Лис Микита»
Розробка виховного заходу «Український театр корифеїв» для 10-х класів
Павлюк Наталія Миколаївна, учитель української мови та літератури, Видиборський
ліцей інформаційних технологій Черняхівського р-ну Житомирської обл.
Анотація: Сценарій проведення заходу
на заявлену тему, мета якого — поглибити
знання про життя і творчість корифеїв українського театру, розвивати вміння готувати
виступи, інсценізувати уривки, виховувати
любов і шану до видатних діячів української
культури, чистоту і благородство почуттів
Розробка виховного заходу «Козацькому роду нема переводу» для 7-х — 8-х
класів
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Пагута Жанна Мирославівна, вихователь,
Бориславська санаторна школа-інтернат
Львівської обл.
Анотація: Сценарій проведення заходу
на заявлену тему, мета якого — ознайомити
з історією українського козацтва; показати
устрій та звичаї Запорозької Січі; проаналізувати боротьбу козацтва проти ворогів
українського народу; виховувати почуття
національної свідомості, гордості, поваги
до героїчного минулого українського
народу

Розробка класної години «Моя майбутня професія. Професія — механік» для 10–
11-х класів
Панченко Дмитро Максимович, студент
4-го курсу, Національний технічний університет України «Київський політехнічний
інститут».
Анотація: Класна година призначена для
ознайомлення учнів старших класів зі
світом професій, розуміння сутності
та соціальної значущості своєї майбутньої
професії

Розробка виховного заходу «Моя Україна — вільна країна» для 8-х класів
Пагута Жанна Мирославівна, вихователь,
Бориславська санаторна школа-інтернат
Львівської обл.
Анотація: Сценарій проведення заходу на
заявлену тему, мета якого — формувати
в учнів громадянську відповідальність за
свою державу, поглиблювати уявлення про
Батьківщину; розвивати патріотичні якості
школярів

Розробка виховного заходу «Мова —
душа народу» для 8-х класів спеціальної
школи
Пархоменко Тетяна Миколаївна, вихователь, Балаклійська спеціальна школа-інтернат Харківської обл.
Анотація: Сценарій проведення заходу
на заявлену тему, мета якого — сприяти
утвердженню державного статусу української мови, піднесенню її престижу серед
дітей; виховувати почуття любові до Батьківщини та рідної мови, бажання наполегливо оволодівати її багатствами; розвивати
пам’ять, увагу, уяву, дитячу творчість, кругозір, збагачувати словниковий запас

Розробка виховного заходу «Народ мій
є! Народ мій завжди буде!» для 8-х класів
Пагута Жанна Мирославівна, вихователь,
Бориславська санаторна школа-інтернат
Львівської обл.
Анотація: Сценарій проведення заходу, мета якого — поглибити знання про Україну;
формувати ціннісне ставлення до держави,
родини, громадянина, почуття належності
до своєї країни, її історії та традицій; розвивати патріотизм, людяність, толерантність;
розвивати логічне мислення, вміння порівнювати, аналізувати, узагальнювати й критично оцінювати історичні факти, робити
висновки, відстоювати власну позицію; виховувати любов до рідного краю, дбайливе
ставлення до скарбів Батьківщини, розуміння людини як найвищого творіння
Розробка історико-краєзнавчого диспуту «Я і моє місто»
Панікарова Ірина Анатоліївна, викладач,
Кам’янський енергетичний технікум Дніпропетровської обл.
Анотація: Сценарій проведення заходу
на заявлену тему, мета якого — поглиблювати інтерес молоді до історії рідного краю;
формувати активну громадянську позицію;
виховувати кращі морально-етичні якості
підлітків
Розробка виховного заходу «Будуть
жити у віках»
Панікарова Ірина Анатоліївна, викладач,
Кам’янський енергетичний технікум Дніпропетровської обл., викладач, Кам’янський
енергетичний технікум Дніпропетровської обл.
Анотація: Сценарій проведення заходу на заявлену тему, мета якого — сприяти поглибленню знань про події, пов’язані із визволенням міста від фашистських загарбників; формувати вміння працювати з історичними
матеріалами, документами; формувати патріотичні почуття, повагу до історії народу,
шанобливого ставлення до ветеранів війни
та тих, хто в наш час захищає свободу та територіальну цілісність нашої Батьківщини

Розробка виховної години «Щоб у серці
жила Батьківщина: до 25-річчя незалежності України» для 7-х класів спеціальної
школи
Повх Ірина Володимирівна, вихователь, Балаклійська спеціальна школа-інтернат Харківської обл.
Анотація: Сценарій проведення заходу, мета якого — ознайомлювати зі становленням державності України, формувати відчуття приналежності до України, почуття
патріотизму й національної свідомості, активної громадянської позиції; особистої
відповідальності за долю держави та народу; розвивати пізнавальні інтереси, логічне, критичне мислення, пам’ять, уміння
грамотно висловлюватися, працювати
в групі
Розробка виховного заходу «Казкова
країна» для 1-х класів
Погорєлова Олена Сергіївна, учитель початкових класів, Криворізька школа № 117
Дніпропетровської обл.
Анотація: Сценарій виховного заходу, мета
якого — навчати інсценувати казку, правильно передавати мову дійових осіб; закріпити і поглибити знання про українські народні казки; навчити за ознаками, подаваними в загадках, відгадувати персонажі
казок; розвивати і збагачувати словниковий запас, діалогічне мовлення, вміння передавати емоції, міміку, жести образу,
уміння уважно слухати свого товариша, бажання брати участь у драматизації й проявляти інтерес і любов до українських народних казок, колискових пісень
Розробка виховного заходу «Подорож
Дорогою Добра» для 3-х класів
Полич Любов Костянтинівна, учитель
початкових класів, Перегінська школа № 1
Рожнятівського
р-ну
Івано-Франківської обл.
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Анотація: Сценарій проведення заходу, мета якого — розкрити поняття «добро»,
«зло»; вчити прощати від усього серця
людину, яка завинила; прищеплювати бажання робити добрі справи, удосконалювати внутрішній світ; розвивати творчу уяву,
мислення та мовлення; виховувати любов
до ближнього, чуйність, милосердя, повагу
до батьків, вдячність Богу
Розробка виховного заходу «Країна
казки» для 1–4-х класів
Праннік Віра Володимирівна, педагог-організатор, Новолазарівська школа Казанківського р-ну Миколаївської обл.
Анотація: Сценарій проведення заходу
на заявлену тему, мета якого — поглибити
знання про казку як вид усної народної
творчості, активізувати читацьку пам’ять;
удосконалювати навички виразного читання, збагачувати словниковий запас, розвивати творчі здібності, коригувати логічне
мислення, увагу, емоції, використовуючи
ситуації подиву, радості, зацікавлення,
формувати оцінні судження; виховувати
чуйність, доброзичливість сміливість, справедливість, дружелюбність, інтерес до народної творчості та любов до українських
казок
Розробка виховного заходу «Посвята
в першокласники»
Продан Олена Володимирівна, учитель початкових класів, Кам’янська школа № 42
Дніпропетровської обл.
Анотація: Сценарій посвяти в першокласники
Розробка виховного заходу «Життю —
так! Тероризму — ні!» для 5-х класів
Прокоп’юк Любов Василівна, учитель української мови і літератури та зарубіжної літератури, Дзвиняцька школа Богородчанського р-ну Івано-Франківської обл.
Анотація: Сценарій проведення заходу, мета якого — формувати усвідомлене розуміння смислу життя, його унікальності,
цінності для людини; розкрити поняття «терор», «тероризм», «терористичні акти»;
ознайомити з основними правилами поведінки при захопленні заручників; виховувати спостережливість, рішучість, щоб під
загрозу не поставити власну безпеку
і безпеку інших людей; не впадати в паніку,
захистити себе, інших людей; формувати
навички безпечної поведінки у випадках
загрози тероризму
Розробка виховного заходу «Посвята
в ліцеїсти» для 8-х класів
Проскуріна Наталія Леонідівна, учитель української мови та літератури, Дворічанський ліцей Харківської обл.
Анотація: Сценарій загальноліцейного заходу «Посвята першокурсників в ліцеїсти»
Сценарій шкільного свята «Школа від
А до Я»
Прудивус Марина Костянтинівна, заступник директора з НВР, Семенівська школа
Мелітопольського р-ну Запорізької обл.
Анотація: Сценарій 50-річного ювілею
школи
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Розробка уроку «Здорові будемо — усе
здобудемо» для 2-х класів
Пустовіт Світлана Павлівна, учитель початкових класів, Кобеляцький НВК № 1 Полтавської обл.
Анотація: План-конспект уроку, мета якого — поглибити поняття про те, що для людини найголовніше — це здоров’я; розвивати вміння берегти його, слідкувати
за собою, бажання вести активний спосіб
життя, дбати про свій фізичний і духовний
розвиток; виховувати інтерес до занять
спортом, до ознайомлення з новинками літератури про здоровий спосіб життя; життєву потребу бути завжди здоровим
Розробка виховного заходу «Річки Липоводолинщини» з географії у 8-му класі
Ралко Надія Миколаївна, учитель географії,
Синівська школа Липоводолинського р-ну
Сумської обл.
Анотація: Сценарій проведення заходу
на заявлену тему, мета якого — розширити
знання про річки рідного краю; популяризувати ідеї охорони природи, розвивати цікавість, формувати соціальну відповідальність учнів за стан навколишнього середовища; розвивати любов до рідного краю,
дбайливе ставлення до навколишнього
середовища
Розробка виховного заходу «Творець
головної пісні держави» з музики в 7-му
класі
Романенко Олена Олександрівна, учитель
музичного мистецтва, Прилуцька спеціалізована школа № 6 з поглибленим вивченням інформаційних технологій Чернігівської обл.
Анотація: Сценарій проведення заходу
на заявлену тему, мета якого — ознайомити
з творчим шляхом М. Вербицького; визначити значення музики композитора та роль
Державного гімну в українській культурі
та в житті народу; розвивати навички
емоційно-виразного виконання пісень, слухацьку увагу, творчу уяву, акторську майстерність; виховувати найкращі моральні й
духовні якості особистості, почуття патріотизму, естетичний смак, прищеплювати
любов до рідної культури
Розробка виховного заходу «Букварикове свято» з навчання грамоти в 1-му
класі
Руденко Олена Миколаївна, учитель, Стародубівська школа Мангушського р-ну
Донецької обл.
Анотація: Розробка сценарію свята для першокласників
Позакласні заходи. Розробка виховного заходу «Екологічний марафон» для
9-х — 10-х класів
Рябова Єлизавета Федорівна, учитель зарубіжної літератури, Синельниківська школа
№ 1 Дніпропетровської обл.
Анотація: Сценарій проведення заходу
на заявлену тему, мета якого — активізувати пізнавальну і розумову діяльність учнів,
виховати в них розуміння особистої причетності та значущості участі в природоохоронних заходах
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Розробка виховного заходу «Розмова
з природою» для 10-х класів
Рябова Єлизавета Федорівна, учитель зарубіжної літератури, Синельниківська школа
№ 1 Дніпропетровської обл.
Анотація: Сценарій театралізованої мінівистави для шкільної екологічної агітбригади
Розробка виховного заходу «Найкрасивіше місто на Землі — мій рідний Львів»
для 4-х класів
Сабурова Вероніка Валеріївна, учитель початкових класів, Львівська школа № 43.
Анотація: Сценарій проведення заходу
на заявлену тему, мета якого — вчити учнів
відчувати себе українцями, розвивати цікавість до пізнання багатства історичної спадщини рідного краю, виховувати любов
до рідного міста, повагу до праці інших
людей, берегти історичну і культурну спадщину
Розробка виховного заходу «Картки
любові Івана Франка» з української літератури в 10-му класі
Савченко Оксана Анатоліївна, викладач
української мови та літератури, Кременчуцький льотний коледж Національного
авіаційного університету.
Анотація: Розробка виховного заходу.
Франкова поезія — це численні картки любові, у яких пісня і праця, отча домівка і мамина колискова, гомін рідних просторів
і шум карпатських смерек.
Розробка заходу «Вшануймо пам’ять
Т. Г. Шевченка» для 3-х класів
Садовська Олена Сергіївна, учитель початкових класів, Краматорська школа № 24 Донецької обл.
Анотація: Сценарій проведення заходу
на заявлену тему, мета якого — ознайомити
з життєписом Т. Шевченка, вчити наслідувати та виконувати його заповіді; формувати бажання читати твори Шевченка, збагачувати словниковий запас та розвивати
творчі здібності дітей; виховувати любов
і повагу до спадщини поета, почуття гордості за Україну, її національного героя; сприяти національно-патріотичному вихованню
учнів
Розробка виховного заходу «Шукачі
криворізьких алмазів» для 5–6-х
класів
Салогуб Вікторія Михайлівна, педагогорганізатор, Криворізька школа № 72
Дніпропетровської обл.
Анотація: Матеріал, який використовується під час проведення гри, містить краєзнавче спрямування і дозволяє учням поглибити свої знання з історії рідного краю,
а саме з історії Криворіжжя, розширити
свої знання з історії пам’яток Кривого Рогу
Розробка виховного заходу «Конкурс
грамотіїв» з російської мови та зарубіжної
літератури в 7-х — 9-х класах
Сахно Лариса Болиславівна, учитель російської мови та зарубіжної літератури, Семеноярська школа Богодухівського р-ну Харківської обл.

Анотація: Сценарій проведення заходу
на заявлену тему, мета якого — створити
умови для підвищення інтелектуального
і культурного рівня учнів, розширення
кругозору; поглибити знання з російської
мови; формувати культуру спілкування; активізувати розумову діяльність; розвивати
інтелект, пам’ять, увагу, уяву; виховувати
моральні якості
Розробка виховного заходу «Казкова
феєрія» для 1-х класів
Середа Лариса Іванівна, учитель початкових класів, Уманська школа № 14 Черкаської обл.
Анотація: Сценарій проведення заходу
на заявлену тему, мета якого — формувати
свідоме ставлення до культури та мистецтва; розвивати творчі здібності дітей, сценічну майстерність, інтонацію, дикцію;
виховувати повагу до усної народної творчості, бажання читати казки та інші літературні твори
Розробка уроку «Казки народів Європи» з літературного читання в 2-му класі
Середа Світлана Миколаївна, учитель початкових класів, Попівський НВК № 2 Карлівського р-ну Полтавської обл.
Анотація: План-конспект уроку на заявлену тему, мета якого — підтримувати інтерес дітей до казки, закріплювати вміння
розрізняти народну й авторську казки, викликати бажання творити добро, пробуджувати бажання читати казки самостійно,
розвивати пам’ять, спостережливість; виховувати бережливе ставлення до будьякої книжки
Розробка виховного заходу «Комп’ютерні генії» з інформатики для 2-х —
7-х класів
Сивицька Олена Володимирівна, учитель
інформатики, Львівська школа № 17.
Анотація: Сценарій проведення заходу
на заявлену тему, мета якого — розвиток
логічного мислення, швидкості реакції, уваги; підвищення пізнавального інтересу
до предмета; виховання самостійності, відповідальності, уміння працювати в команді;
підвищення інформаційної культури та
комп’ютерної грамотності
Розробка виховного заходу «Іде Святий
Миколай» для 3-х — 4-х класів
Сидоришина Олена Вікторівна, учитель початкових класів та інформатики, Підлісненський НВК «ЗОШ І–ІІ ступенів — ДНЗ»
Дубровицького р-ну Рівненської обл.
Анотація: Сценарій шкільного свята
Розробка виховного заходу «Париж
відкриває таємниці» із зарубіжної літератури
Сирота Людмила Олегівна, учитель зарубіжної літератури, Пологівський НВК
«Загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів —
ДНЗ» Васильківського р-ну Київської обл.
Анотація: План-конспект уроку з мультимедійною підтримкою та методичними додатками, мета якого — познайомити з літературно-історичними пам’ятками Парижа,
формувати вміння і навички збирати і пові-
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домляти історико літературний матеріал,
розвивати інтерес до читання класичної
літератури
Розробка виховного заходу «Подорож
країною здоров’я» для 5-х класів
Скаковська Тетяна Іванівна, учитель біології, Новоград-Волинська спеціалізована
школа № 4 з поглибленим вивченням окремих предметів і курсів «Школа сприяння
здоров’ю» Житомирської обл.
Анотація: Сценарій проведення заходу
на заявлену тему, мета якого — закріпити
уявлення дітей про елементи здорового
способу життя; формувати розуміння необхідності певних правил особистої гігієни,
режиму дня; викликати інтерес до здорового і активного відпочинку
Сценарій свята «День Збройних Сил
України» для 3-х класів
Снісаренко Світлана Анатоліївна, учитель
початкових класів, англійської мови, Криворізька школа № 65 Дніпропетровської обл.
Анотація: Сценарій проведення заходу, мета якого — сприяти патріотичному вихованню учнів; спонукати особистість до
осмислення себе як частинки великого українського народу; пробуджувати національну самосвідомість; розвивати українське мовлення, виразність у читанні віршів;
виховувати патріотичні почуття до рідної
землі, дружби та взаємоповагу один до одного, взаєморозуміння
Розробка виховного заходу «Здоров’я — найбільше багатство» для 2-х
класів
Соколова Інна Дмитрівна, учитель початкових класів, Вільногірська школа № 4 Дніпропетровської обл.
Анотація: Сценарій проведення заходу
на заявлену тему, мета якого — ознайомити
з вітамінами, розповісти про їх значення
для організму людини, систематизувати й
поширити знання про овочі та фрукти,
формувати елементарні навички особистої
гігієни, переконати дітей у важливості здорового способу життя
Розробка виховного заходу «Королева
снігова — Я» для 7–11-х класів
Соларьова Єлизавета Віталіївна, педагогорганізатор, Свеська спеціалізована школа
№ 2 Ямпільського р-ну Сумської обл.
Анотація: Сценарій новорічної вистави
Розробка виховного заходу «Мода і географія» для 10-х класів
Сорока Алла Іванівна, учитель географії,
Львівська школа № 92.
Анотація: Сценарій проведення заходу
на заявлену тему, мета якого — формування знань про традиції країн світу, розвиток
навичок творчої діяльності, комунікативних умінь, творчого мислення
Розробка заходу «Чорна сповідь моєї
Вкраїни» для 1-х — 11-х класів
Старовойтова Олена Костянтинівна, бібліотекар, Білоцерківське НВО «Звитяга» Київської обл.

Анотація: У матеріалі на заявлену тему з досвіду роботи авторка пише, що творча співпраця бібліотекаря й педагога, бібліотекаря
й батьків значно розширює форми і методи
патріотичного виховання. Масові, групові
та індивідуальні форми організації патріотичного виховання пов’язані між собою, застосовуються у системі і доповнюють одна
одну
Розробка виховного заходу «Найрозумніший математик» для 10-х класів
Суртмач Ольга Миколаївна, учитель математики, Білоцерківська школа № 21 Київської обл.
Анотація: Сценарій проведення заходу
на заявлену тему, мета якого — зацікавити
учнів математикою; показати важливість
застосування математики під час вивчення
інших наук; заохочувати учнів до самостійного здобування нових знань; розвивати
вміння користуватися мультимедійними
засобами
Розробка виховного заходу «Під зіркою
мови» для 2-х — 9-х класів
Суслова Ірина Василівна, учитель української мови та літератури, Краматорська
школа № 24 Донецької обл.
Анотація: Сценарій проведення заходу, мета якого — формувати розуміння того,
що українська мова — скарб, без якого
не може існувати ні народ, ні Україна; розширювати знання про красу і багатство української мови, ознайомити з українськими
обрядами і звичаями, пробудити почуття
національної гідності; виховувати любов
до рідної мови, рідного краю, його традицій,
почуття поваги до українського народу,
його історії, рідної мови, спонукати розмовляти рідною мовою
Розробка виховного заходу «Роздуми
про хліб» для 7-х — 9-х класів
Тарасенко Світлана Миколаївна, директор
школи, учитель української мови та літератури, Ялтинська школа № 2 Мангушського
р-ну Донецької обл.
Анотація: Сценарій літературно-музичної
композиції
Розробка виховного заходу «Я вдячна
всім, хто вимолив мене у Бога» для 7-х —
8-х класів
Тарасюк Ірина Миколаївна, учитель музичного мистецтва, Бердичівський НВК «Школа-гімназія-ліцей» № 10 Житомирської обл.
Анотація: Сценарій літературно-музичного
вечора пам’яті народної артистки України
Раїси Кириченко
Розробка виховного заходу «Свято української вишивки» для 4-х класів
Терехова Лідія Леонідівна, учитель початкових класів, Краматорська школа № 24
Донецької обл.
Анотація: Сценарій проведення заходу
на заявлену тему, мета якого — поговорити
про вишиванки, дізнатися історію вишивки, згадати свято Параскеви П’ятниці, подивитися виставку вишиванок, розвивати
мовлення, виховувати духовність, патріотизм, повагу до народних звичаїв і традицій
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Розробка виховного заходу «У дружбі
живемо — мир збережемо» для 3-х класів
Тереховська Мирослава Іванівна, учитель
початкових класів, Львівський НВК «Школа І ступеня — гімназія».
Анотація: Сценарій заходу на заявлену тему, мета якого — формувати знання учнів
про довколишнє середовище; збагатити
уявлення про взаємозв’язки у різних природних системах; розвивати театрально-акторські здібності через залучення емоційної сфери; утверджувати духовні цінності
єдності, дружби та прагнення миру як основи українського менталітету у формуванні
особистості дітей
Розробка виховного заходу «Свята
у Франції. Свято Королів» для 5-х класів
Ткачук Надія Олександрівна, учитель
французької мови, Солоницівський колегіум Дергачівського р-ну Харківської обл.
Анотація: Сценарій проведення заходу, мета якого — ознайомити з традиціями французів; збагатити знання про країну, мова
якої вивчається; розвивати творчий потенціал учнів, мовленнєві навички, увагу,
акторські здібності; виховувати культуру
спілкування, естетичні смаки, повагу й
толерантне ставлення до культур народів
світу
Розробка виховного заходу «Без сім’ї —
немає щастя на землі» для 6-х — 7-х класів
Тріпадуш Альбіна Василівна, практичний
психолог, Славутський НВК «Загальноосвітня школа І–ІІІ ст., гімназія» № 5 Хмельницької обл.
Анотація: Сценарій проведення заходу
на заявлену тему, мета якого — надати молоді інформацію з гендерних питань, сформувати в учасників програми елементарні
навички гендерної культури
Розробка виховного заходу «Славні часи козаччини!» для 7–9-х класів
Троценко Олена Вікторівна, учитель української мови та літератури, Дніпропетровський НВК № 137 «Ліцей — загальноосвітній навчальний заклад».
Анотація: Сценарій інформаційно-літературної композиції до Дня українського козацтва та Дня захисника України
Розробка виховного заходу «Миколая
свято в нас»
Туровська Наталія Василівна, вихователь
ГПД, Ємільчинська № 1 Житомирської обл.
Анотація: Сценарій свята
Розробка виховного заходу «Згадаймо
про козаків» для 8-х класів
Уразовська Інна Борисівна, учитель історії,
Рубіжанська школа № 9 Луганської обл.
Анотація: Сценарій проведення заходу
на заявлену тему, мета якого — розширювати знання учнів з питань виникнення
козацтва в Україні; виховувати інтерес
до історії України, почуття гордості за свій
народ, відповідальності за збереження історії рідного краю
Розробка виховного заходу «Українські
вечорниці на Масляну» для 9-х класів
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Харченко Галина Федорівна, учитель української мови та літератури, Лукашівський
НВК (загальноосвітня школа І–ІІ ступенів — дошкільний навчальний заклад)
Красноградського р-ну Харківської обл.
Анотація: Сценарій проведення заходу, мета якого — відтворити обряд вечорниць, показати його красу; виховувати бажання відроджувати й оберігати народні звичаї; розвивати усне мовлення, відчуття краси
рідної мови; сприяти розвитку творчої
уяви, артистизму, уміння декламувати;
сприяти згуртуванню класу; виховувати
відповідальність за результат загальної
справи, повагу до звичаїв народу, національну свідомість; сприяти поверненню
звичаїв у повсякденне життя України
Розробка виховного заходу «Чорнобиль — скорбота пам’яті людської» для 8–
11-х класів
Химич Петро Степанович, учитель предмета «Захист Вітчизни», Лубенська школа
№ 2 Полтавської обл.
Анотація: Сценарій проведення заходу
на заявлену тему, мета якого — осмислити
та усвідомити масштаби трагічних подій,
пробудити почуття відповідальності перед
наступним поколінням, виховувати глибоку повагу до людей, які віддали своє життя
в ім’я майбутнього життя людства, розвивати почуття гордості за свій народ, прищеплювати любов до рідного краю
Сценарій літературно-музичного заходу, присвяченого Дню Гідності і Свободи
Хмельницька Олена Петрівна, методист,
Рубіжанський міський Центр туризму, краєзнавства, спорту та екскурсій учнівської
молоді Луганської обл.
Анотація: Сценарій проведення заходу, мета якого — виховувати патріотизм і гідність,
формувати розуміння єдності та цілісності
України, усвідомлення себе українцями,
почуття особистої відповідальності за долю
держави, готовність служити Батьківщині
своєю працею, розвивати бажання стати
гідними громадянами України; вшанувати
пам’ять Героїв Небесної Сотні
Розробка виховного заходу «Солов’їна,
барвінкова, українська моя мова» для 5х — 7-х класів
Хоменко Лілія Володимирівна, учитель української мови та літератури, Сновська
школа-інтернат Чернігівської обл.
Анотація: Сценарій проведення заходу, мета якого — сприяти утвердженню державного статусу української мови, піднесенню
її престижу серед дітей; розвивати пам’ять,
увагу, дитячу творчість, збагачувати словниковий запас; виховувати почуття любові
до Батьківщини та рідної мови, бажання наполегливо оволодівати її багатствами
Розробка виховного заходу «Українські
вечорниці» для 8–11-х класів
Червяченко Ірина Вікторівна, учитель суспільствознавчих дисциплін, Дніпродзержинська школа № 5 імені Галини Романової
Дніпропетровської обл.
Анотація: Сценарій свята «Українські вечорниці» (змагання вечорничних гуртів)
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Розробка виховного заходу «Свято зустрічі весни» для 1–4-х класів
Черкас Елеонора Миколаївна, учитель початкових класів, Краснополянська школа
Великоновосілківського р-ну Донецької обл.
Анотація: Сценарій проведення заходу, мета якого — формувати екологічну культуру;
розширювати уявлення про цінність і багатогранність природи; учити аналізувати,
робити висновки, активізувати пам’ять,
увагу; розвивати почуття відповідальності
перед командою; виховувати любов до рідного краю, дбайливе ставлення до природи;
поглиблювати знання про звичаї та традиції
українського народу
Розробка виховного заходу «Українська пісня — це бездонна душа українського народу» для 10-х — 11-х класів
Черниш Юлія Павлівна, викладач української мови та літератури, Кам’янський
енергетичний технікум Дніпропетровської обл.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду,
ме та яко го — роз ши рю ва ти пі знаваль ні
інтереси, сприяти формуванню національної свідомості, виховувати любов до рідного краю, до ук ра їн ської піс ні, ба жан ня
стати гідним громадянином своєї Батьківщини
Розробка виховного заходу «»Людина — таємниця і її необхідно розгадати»
(Ф. Достоєвський)»
Шапаренко Світлана Василівна, учитель
світової літератури, Кам’янський енергетичний технікум Дніпропетровської обл.
Анотація: Методична розробка, присвячена 195-річчю Ф. М. Достоєвського
Розробка виховного заходу «Зустріч,
якої не було» для 3-х і 9-х класів
Шершун Анастасія Максимівна, учитель
англійської мови, Львівська школа з поглибленим вивченням англійської мови
№ 45.
Анотація: Театралізована постановка
за творчістю Івана Франка та Вільяма Шекспіра
Розробка виховного заходу «Оригамі —
чарівний квадрат» для 5-х класів
Шкода Світлана Володимирівна, вихователь, Кременчуцький ДНЗ № 25 Полтавської обл.
Анотація: Сценарій проведення заходу
на заявлену тему, мета якого — ознайомити учнів з короткою історією оригамі; розширювати активний і пасивний словниковий запас; розвивати творче і логічне
мислення; розвивати вміння працювати
і поводити себе в колективі; формувати інтерес до мистецтва оригамі; виховувати
акуратність, прищеплювати почуття прекрасного
Розробка виховного заходу «Математичний КВК» для 4-х класів
Шпак Катерина Ігорівна, вихователь ГПД
початкових класів, Свеська спеціалізована
школа № 2 — ліцей Ямпільського р-ну Сумської обл.

Анотація: Сценарій проведення заходу
на заявлену тему, мета якого — навчати
учнів доводити, пояснювати, обстоювати
свою думку, розвивати творчу особистість,
розвивати пам’ять, логіку та увагу дітей, виховувати вміння бути кмітливими і винахідливими
Розробка виховного заходу «Інтелектуальна гра «Що? Де? Коли?»» для 10-х класів
Шпільова Світлана Миколаївна, учитель
математики, Криворізька школа № 67 Дніпропетровської обл.
Анотація: Сценарій проведення заходу на
заявлену тему, мета якого — розширити
кругозір учнів з математики, використовуючи міжпредметні зв’язки; розвивати
логічне мислення, інтуїцію, уміння просторово мислити, робити висновки, узагальнення; прищеплювати любов до геометрії
Розробка виховного заходу «Правовий
ринг» для 10–11-х класів
Щіченко Володимир Олександрович, викладач суспільствознавчих дисциплін, Бобринецький технікум ім. В. Порика Білоцерківського національного аграрного університету, Кіровоградська обл.
Анотація: Сценарій проведення заходу, мета якого — повторити, збагатити й закріпити знання, вміння та навички з основ
правознавства; сприяти формуванню правової свідомості підлітків; удосконалювати
вміння логічно мислити, аргументовано висловлювати свою думку; виховувати доброзичливість, людяність, тактовність і відповідальність
Розробка вікторини «Великобританія — країна традицій» з англійської мови
для 10-х — 11-х класів
Юрченко Інна Анатоліївна, викладач іноземної мови, Костянтинівський індустріальний технікум Донецького національного
технічного університету, Донецька обл.
Анотація: План-конспект заняття з мультимедійною підтримкою, мета якого —
удосконалювати лексичні навички, навички вимови, аудіювання, читання й усного
мовлення; познайомити з інформацією стосовно традицій країни, мова якої вивчається; активізувати знання географічного положення, історії, традицій Великобританії,
цікавих фактів стосовно королівської сім’ї;
розвивати інтерес до мови; зміцнити міжпредметні зв’язки; розвивати вміння працювати в команді, уважність, зацікавленість у розширенні знань, цілеспрямованість в оволодінні іноземною мовою;
розуміння поліінформаційності сучасного
процесу навчання
Розробка уроку «Святкування зимових свят» з іспанської мови для 8-х
класів
Язикова Наталя Валеріївна, учитель іспанської та англійської мов, Харківська спеціалізована школа № 17.
Анотація: У матеріалі на заявлену тему з досвіду роботи авторка пише, що колективна
гра — це праця багатьох учнів над собою
за допомогою вчителя, яка допомагає учням
спілкуватися ближче, знаходити нові теми
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для спілкування та утворення кола охочих
пізнати та володіти іспанською мовою

виховувати почуття взаємодопомоги, інтерес до української мови

Розробка заходу «Малі Олімпійські ігри в школі» для 1-х — 11-х класів
Яйленко Ірина Сергіївна, учитель фізичної
культури, Краснополянська школа Великоновосілківського р-ну Донецької обл.
Анотація: Сценарій проведення заходу, мета якого — створити атмосферу свята. ознайомити з історією Олімпійських ігор; культурою і традиціями Стародавньої Греції,
символікою Олімпійських ігор; поглибити
знання про видатних спортсменів України;
розвивати інтерес до пізнання історії спорту нашої країни; розвивати естетичні погляди, почуття смаку; розширити знання про
спортивні знаряддя; виховувати любов
до фізкультури та спорту, розвивати фізичні вміння, спритність, витриманість, сміливість, колективізм, дружбу, взаємовиручку,
прагнення до занять фізкультурою; виховувати патріотизм

Цикл уроків з української мови, розроблених за принципами інтерактивного навчання, в 3-му класі
Бабаєва Світлана Іванівна, учитель початкових класів, Харківська школа № 31.
Анотація: Цикл уроків української мови
в 3-му класі за темою «Речення», розроблених за принципами інтерактивного
навчання

Початкова школа

Розробка уроку «Здорове харчування»
з основ здоров’я в 3-му класі
Балабуха Оксана Романівна, учитель,
Мар’ївський НВК Запорізького р-ну Запорізької обл.
Анотація: План-конспект уроку, мета якого — поглибити знання про вітаміни, їх
вплив на здоров’я; ознайомити з назвами
поживних речовин і головними функціями
цих речовин в організмі; довести перевагу
натуральних продуктів, розповісти про негативний вплив шкідливої їжі на дитячий
організм; формувати мотиваційну установку на споживання корисної для здоров’я
їжі; виховувати навички культури і гігієни
правильного харчування, бережливого
ставлення до свого здоров’я

Посібник «Підготовка учнів до державної підсумкової атестації з літературного
читання в 4-му класі»
Скидан Тетяна Іванівна, учитель початкових класів; Подлепич Наталя Володимирівна, учитель початкових класів, Маріупольська школа № 41 Донецької обл.
Анотація: Посібник містить орієнтовні
зразки завдань з літературного читання для
роботи з учнями третього класу з метою
підготовки до державної підсумкової атестації в четвертому класі
Розробка уроку «Нумерація багатоцифрових чисел. Площа фігури» з математики
в 4-му класі
Аврамишин Жанна Вячеславівна, учитель
початкових класів, Підлісненський НВК
«ЗОШ І–ІІ ст. — ДНЗ» Дубровицького р-ну
Рівненської обл.
Анотація: План-конспект уроку на заявлену тему з мультимедійною підтримкою (медіапрезентація додається), мета якого — навчати розв’язувати задачі на пропорційне
ділення, удосконалювати навички читання
та запису багатоцифрових чисел; розвивати пам’ять, увагу, самостійність при виконанні завдань, спостережливість; виховувати бережливе ставлення до об’єктів природи, розвивати пізнавальні інтереси
Розробка уроку «Рід іменників: чоловічий, жіночий, середній» з української мови в 3-му класі
Андрєєва Ірина Олександрівна, учитель початкових класів, Бердянська спеціалізована
школа з поглибленим вивченням іноземних
мов Запорізької обл.
Анотація: План-конспект уроку на заявлену тему з мультимедійною підтримкою (медіапрезентація додається), мета якого —
ознайомити з поняттям «рід іменників»,
формувати вміння визначати роди іменників; розвивати увагу, мовлення, спостережливість, кмітливість, орфографічну
зіркість; збагачувати словниковий запас;

Розробка уроку «Звірі» з природознавства в 1-му класі
Бакаляр Ірина Володимирівна, учитель початкових класів, Харківська школа № 153.
Анотація: План-конспект уроку на заявлену тему, мета якого — формувати уявлення
про звірів, учити знаходити їхні спільні
та відмінні ознаки; розвивати пізнавальний
інтерес; прищеплювати любов до природи,
бережливе ставлення до тварин; здійснювати екологічне виховання

Розробка уроку «Алфавіт. Узагальнювальний урок букварного періоду. Робота
з дитячою книжкою» з навчання грамоти
в 1-му класі
Басова Світлана Василівна, учитель початкових класів, Харківська гімназія № 172.
Анотація: План-конспект уроку на заявлену тему з мультимедійною підтримкою (медіапрезентація додається), мета якого —
ознайомити з поняттям алфавіту, закріпити
вміння читати слова та тексти з вивченими
буквами, удосконалювати навички читання, розвивати мовлення, виховувати бажання вчитися, пізнавати нове
Розробка уроку «Розпізнавання спільнокореневих слів і слів, близьких за значенням. Вимова і написання слова дитина» з української мови в 2-му класі
Баталова Олена Олександрівна, учитель початкових класів, Бердянська школа № 7 Запорізької обл.
Анотація: План-конспект уроку на заявлену тему з мультимедійною підтримкою (медіапрезентація додається), мета якого —
учити розпізнавати спільнокореневі слова
та слова, близькі за значенням, узагальнити
знання і вміння про корінь і спільнокореневі слова; розвивати навички зв’язного
мовлення; збагачувати словниковий запас;
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виховувати любов до рідного краю, повагу
до народних традицій; оптимістичні почуття, уважність, спостережливість
Розробка уроку «Зовнішність і краса
людини» з предмета «Я у світі» в 3-му класі
Батусь Валентина Павлівна, учитель початкових класів, Свеська спеціалізована школа
№ 2 — «ліцей» Ямпільського р-ну Сумської обл.
Анотація: План-конспект уроку з мультимедійною підтримкою (медіапрезентація
додається), мета якого — формувати розуміння понять «зовнішність», «краса людини», прищеплювати інтерес до своєї зовнішності, бажання бути акуратним, вихованим, прагнення працювати над своєю
внутрішньою красою; розвивати мислення,
увагу, уяву; виховувати бажання бути красивим не тільки ззовні, але й розвивати
свою внутрішню красу
Розробка уроку «Що таке людське «Я»»
з предмета «Я у світі» в 3-му класі
Батусь Валентина Павлівна, учитель початкових класів, Свеська спеціалізована школа
№ 2 — «ліцей» Ямпільського р-ну Сумської обл.
Анотація: План-конспект уроку з мультимедійною підтримкою, мета якого — формувати розуміння про особистість і неповторність людського «Я», розширювати й
узагальнювати поняття про поведінку між
людь ми, ви хо ва ність, чем ність, доб ро ту
та ми ло сер дя; роз ви ва ти вмін ня сві до мо
до три му ва тись уста ле них норм по ве дін ки, навички культурного звертання до людей; ви хо ву ва ти ба жан ня бу ти куль тур ною, ви хо ва ною, ми ло сер д ною і доб рою
людиною
Розробка уроку «Український рушник.
Позначення м’якості приголосних звуків
знаком м’якшення» з української мови
в 2-му класі
Безкоровайна Тетяна Володимирівна, учитель початкових класів, Олексієво-Дружківська санаторна школа-інтернат № 13
Донецької обл.
Анотація: План-конспект уроку, мета якого — закріплювати знання про позначення
м’якості приголосних знаком м’якшення;
вчити проводити дослідження через різні
джерела інформації, формулювати висновки; поповнювати словниковий запас; розвивати мислення, уважність, пам’ять, мовлення; виховувати бажання вивчати мову
і культуру рідного краю, формувати загальнокультурну компетентність
Розробка бібліотечного уроку «Життя
книги» для 2–3-х класів
Бігунова Ельвіра Леонідівна, завідувач бібліотеки, Слов’янська школа № 13 Донецької обл.
Анотація: План-конспект уроку на заявлену тему, мета якого — дати учням елементарні поняття про створення та структуру
книги, навчити дбайливо з нею поводитися
Розробка уроку «Множення й ділення
на 100. Розв’язування задач» з математики
в 3-му класі
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КАТАЛОГ ПЕДАГОГІЧНИХ МАТЕРІАЛІВ
Біловол Світлана Яківна, учитель початкових класів, Водянський НВК «Загальноосвітня школа І–ІІ ступенів — дошкільний
навчальний заклад» Юр’ївського р-ну Дніпропетровської обл.
Анотація: План-конспект уроку, мета якого — удосконалювати навички у множенні
й діленні на 100; поглиблювати вміння аналізувати задачі вивчених видів; формувати
навички побудови геометричних фігур
за заданими параметрами та знаходження
периметру; закріплювати знання таблиці
множення; розвивати логічне мислення,
увагу, пам’ять; виховувати любов до математики, працелюбність
Розробка уроку «Закріплення звуків [н]
[н?], вивчення букви Н. Формування аудіативних умінь. Звуко-буквені зіставлення.
Диференційований підхід у формуванні
вмінь читати» з навчання грамоти в 1-му
класі
Біттер Віта Олександрівна, учитель початкових класів, Сумська спеціалізована школа № 29.
Анотація: План-конспект уроку на заявлену тему, мета якого — закріплювати артикуляцію звуків [н] [н?], познайомити з буквою Нн; продовжувати формувати аудіативні вміння; вчити читати злиття, склади
і слова з буквою н; розвивати фонематичний слух; збагачувати словниковий запас;
виховувати турботливе ставлення до природи
Розробка уроку «У моєму серці Україна» в 1-х — 4-х класах
Бойко Ольга Миколаївна, учитель початкових класів, Прилуцька школа № 7 Чернігівської обл.
Анотація: План-конспект уроку з мультимедійною підтримкою та методичними додатками, мета якого — давати визначення
поняттям «батьківщина», «держава», «незалежність»,»державні символи», «народні
символи», «гімн», «герб», «прапор», «патріотизм»; формувати культуру мовлення,
уміння лаконічно висловлювати думку;
навчати знаходити й аналізувати потрібну
інформацію, працювати в групі, виявляти
ініціативу, дослухатися до думки іншого;
виховувати патріотизм, гордість за Державу, бажання рости гідними громадянами
України
Розробка уроку «Письмове множення
багатоцифрових чисел на одноцифрові.
Розв’язування задач на спільну роботу»
з математики в 4-му класі
Бока Валентина Іванівна, учитель, Зеленодольська школа № 2 Апостолівського р-ну
Дніпропетровської обл.
Анотація: План-конспект уроку, мета якого — ознайомити з письмовим множенням
ба га то циф ро вих чи сел на од но циф ро ві;
вчи ти розв’язу ва ти за да чі на спіль ну ро боту; фор му ва ти вмін ня і на вич ки від шукувати спосіб розв’язку задачі, давати
зв’яз не по яс нен ня розв’язан ня за дач
окре ми ми ді ями; роз ви ва ти об чис лю вальні на вич ки, ло гіч не мис лен ня,
пам’ять; ви хо ву ва ти вмін ня роз по ді ля ти
та економити свій час
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Розробка уроку «Охорона повітря від
забруднення» з природознавства в 3-му
класі
Бондар Ольга Ігорівна, учитель початкових
класів, Зарванецька школа Вінницького рну Вінницької обл.
Анотація: План-конспект уроку на заявлену тему, мета якого — навчити розрізняти
природні та штучні види забруднення повітря; формувати в учнів розуміння необхідності охорони повітря; розвивати творчу
активність, уважність, уяву, спостережливість; виховувати відповідальне ставлення
до навколишнього середовища
Розробка уроку «Звуки [б], [б’]. буква Б
б. Відпрацювання літературної вимови
слів зі звуком [б]» з навчання грамоти
в 1-му класі
Бондаренко Оксана Миколаївна, учитель
початкових класів, Мелітопольська школа
№ 7 Запорізької обл.
Анотація: План-конспект уроку на заявлену тему, мета якого — закріпити артикуляцію звука [б], вивчити букву б; формувати
вміння читати слова з цією буквою; розвивати мовлення, мислення; навчати описувати предмет; поповнити словниковий
запас
Розробка уроку «Коли щось робиш, думай і про наслідки. Болгарська народна
казка «Виноградар і змія»» з літературного читання в 2-му класі
Бохотниця Оксана Миколаївна, учитель початкових класів, Рогожанська школа, Володимир-Волинського району Волинської обл.
Анотація: План-конспект уроку на заявлену тему, мета якого — розширити знання
про болгарські народні казки; удосконалювати читацькі навички; сприяти засвоєнню
змісту казки; вчити переказувати текст
за складеним планом; розвивати увагу,
пам’ять, спостережливість; виховувати
почуття відповідальності за свої вчинки,
бажання робити людям добро
Розробка уроку «Д. Павличко «Де найкраще місце на землі»» з літературного читання в 3-му класі спеціальної школи
Бродасюк Ольга Миколаївна, учитель початкових класів, Нововолинська спеціальна
школа № 9 Волинської обл.
Анотація: План-конспект уроку на заявлену тему з мультимедійною підтримкою (медіапрезентація додається), мета якого —
ознайомити з життєвим і творчим шляхом
Д. Павличка; формувати навички виразного, свідомого читання; удосконалювати
вміння вивчення вірша напам’ять; коригувати увагу, сприймання, усне мовлення; виховувати любов до Батьківщини
Розробка уроку «Закріплення знань
про звукове значення букви «Ї»» з навчання грамоти в 1-му класі спеціальної школи
Бродасюк Ольга Миколаївна, учитель початкових класів, Нововолинська спеціальна
школа № 9 Волинської обл.
Анотація: План-конспект уроку на заявлену тему, мета якого — закріпити знання про
звукове значення букви «Ї»; розвивати навички виразного, свідомого читання; фор-

мувати вміння виконувати звуковий аналіз
слів; розширити уявлення про столицю
України, ознайомити з історією Києва; виховувати почуття патріотизму, гордості
за свою Батьківщину
Розробка уроку «Іменник взяв собі
на плечі велике діло: називати речі» з української мови в 2-му класі
Василевич Любов Онуфріївна, учитель початкових класів, Оріхівська школа імені
В. М. Леонтовича Лубенського р-ну Полтавської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв лену те му, ме та яко го — за кріп лю ва ти
і зба га чу ва ти знан ня про сло во як на зву
пред ме тів; вчи ти роз по ді ля ти сло ва на
групи за значенням, розрізняти іменники,
що від по ві да ють на пи тан ня хто? і що?;
роз ви ва ти мов лен ня, умін ня пра виль но
пи са ти і ви мов ля ти сло ва з про грам но го
словничка
Розробка уроку «Вправи на засвоєння
таблиць додавання і віднімання в межах
10» з математики в 1-му класі
Величко Людмила Олександрівна, учитель
початкових класів, Чернігівська спеціалізована школа «Надія» Запорізької обл.
Анотація: План-конспект уроку з мультимедійною підтримкою, мета якого — створити умови для формування обчислювальних навичок у межах 10, умінь розв’язувати
вправи на знаходження невідомого доданка, чітко і акуратно виконувати письмові завдання; розвивати довільну увагу,
пам’ять, логічне мислення, аналітико-синтетичну діяльність, контрольно-оцінювальні вміння; сприяти вихованню навичок
самоорганізації, самоконтролю, самостійності, посиленню пізнавального інтересу
Розробка уроку «Хвалиться обновою
срібною, шовковою радісна зима. Я. Щоголів «Зимовий ранок», М. Рильський «Зима»» з літературного читання в 2-му класі
Власик Людмила Пилипівна, учитель початкових класів, Радивилівський НВК «Школа
№ 2 — ліцей» ім. П. Г. Стрижака Рівненської обл.
Анотація: План-конспект уроку на заявлену тему з мультимедійною підтримкою (медіапрезентація додається), мета якого — навчати правильно, виразно читати поетичні
твори, аналізувати їх, зв’язно висловлювати свої думки, збагачувати словниковий запас учнів; розвивати творчу уяву, спостережливість, зв’язне мовлення; виховувати
любов до природи
Розробка уроку «Робота з кольоровим
папером. Будиночок для лисички» з трудового навчання в спеціальній школі
Всеволодська Оксана Олександрівна, учитель початкових класів, Гірська обласна
спеціальна школа-інтернат Луганської обл.
Анотація: План-конспект уроку на заявлену тему, мета якого — закріпити отримані
знання про геометричні фігури; розвивати
вміння планувати свою роботу, увагу, уяву;
коригувати дрібну моторику рук за допомогою масажу; виховувати акуратність, терпіння в роботі
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КАТАЛОГ ПЕДАГОГІЧНИХ МАТЕРІАЛІВ
Розробка уроку «Культурна спадщина
народу» з курсу «Я у світі» в 4-му класі
Гавель Алла Степанівна, учитель початкових класів, Хмельницька спеціалізована
школа № 7.
Анотація: План-конспект уроку, мета якого — поглиблювати знання про культурну
спадщину України, ознайомити з історичними пам’ятками рідного краю; розширювати світогляд; розвивати пам’ять, мислення, зв’язне мовлення, естетичний смак;
виховувати бережливе ставлення до культурної спадщини свого народу, почуття патріотизму
Розробка уроку «Хто такі птахи?» з природознавства в 1-му класі
Газилишин Ганна Ігорівна, учитель початкових класів, Тернопільська школа № 28.
Анотація: План-конспект уроку на заявлену тему з мультимедійною підтримкою, мета якого — формувати уявлення про птахів,
їх будову, значення; ознайомити з різноманітністю птахів у природі, встановити, які
пристосування допомогли їм підкорити різні природні середовища; розвивати увагу
та спостережливість у процесі вивчення будови й життя птахів; виховувати бережливе
ставлення до птахів у природі
Розробка уроку «Ділення на 1. Неможливість ділення на 0. Складання й обчислення виразів. Розв’язування задач за короткими виразами» з математики в 3-му
класі
Гайворонська Анастасія Іванівна, учитель
початкових класів, Слов’янська школа № 8
Донецької обл.
Анотація: План-конспект уроку на заявлену тему з мультимедійною підтримкою (медіапрезентація додається), мета якого —
ознайомити учнів з випадками ділення числа на одиницю і діленням рівних чисел, з випадками ділення нуля; розвивати вміння
розв’язувати задачі; виховувати інтерес
до предмета
Розробка логопедичного заняття
«Морська подорож» у 1-му класі
Гайдамащук Людмила Миколаївна, вчитель-логопед, Сокальський логопедичний
пункт Львівської обл.
Анотація: План-конспект заняття, мета якого — формувати подовжений видих, рівне
звучання голосу, модуляцію голосу; розвивати загальну, дрібну моторику й координацію рухів; закріплювати навичку плавного,
ритмічного та виразного мовлення; розширювати словниковий запас; виховувати активне ставлення до мовленнєвої діяльності,
упевненість у своїх силах, самоповагу, повагу до однокласників, любов до природи
Розробка уроку «Скринька казок народів світу. Жбан меду (сербська казка)»
з літературного читання в 2-му класі
Гатченко Тетяна Віталіївна, учитель початкових класів, Новобасанська школа Бобровицького р-ну Чернігівської обл.
Анотація: План-конспект уроку на заявлену тему, мета якого — ознайомити учнів
із сербською казкою; розвивати вміння виділяти в тексті головне; учити давати харак-

теристику дійових осіб; розвивати зв’язне
мовлення; збагачувати словниковий запас;
виховувати інтерес до читання
Розробка уроку «Ознайомлення з життям і творчістю В. Сухомлинського. «Красиві слова і красиве діло»» з читання
в 3-му класі
Герез Тетяна Григорівна, учитель початкових класів, Нововижвівська школа Старовижівського р-ну Волинської обл.
Анотація: План-конспект уроку з мультимедійною підтримкою (медіапрезентація
додається), мета якого — розширити і поглибити знання про життя та творчий шлях
письменника; вчити виділяти головну думку, розвивати творчі здібності, уміння співвідносити текст із малюнком, збагачувати
соціальний досвід учнів, уміння переказувати, стежити за чіткістю та логічністю відповідей на запитання, пам’ять, увагу; виховувати людські цінності
Розробка уроку «Україна на карті світу» з курсу «Я у світі» в 3-му класі
Глущенко Людмила Михайлівна, учитель
початкових класів, Ватутінська школа № 2
ім. М. Ф. Ватутіна Черкаської обл.
Анотація: План-конспект уроку з мультимедійною підтримкою та методичними додатками, мета якого — дати короткі відомості про розміщення України на карті світу та її багатства; ознайомити з ближніми
сусідами нашої держави; викликати інтерес
до пізнання минулого і сучасного України;
формувати інформаційну та комунікативну
компетентності; розвивати спостережливість, пам’ять, увагу; виховувати патріотизм
Розробка уроку «Буква Щ, щ, позначення нею звукосполучення [шч]» з навчання
грамоти в 1-му класі
Голополос Наталія Вікторівна, учитель початкових класів, Харківська спеціалізована
школа № 156.
Анотація: План-конспект уроку на заявлену тему, мета якого — ознайомити з буквою
Щ, щ, звукосполученням [шч]; удосконалювати вміння виконувати звуко-буквений
аналіз слів, навичку свідомого, правильного, виразного читання; закріплювати
вміння зв’язно висловлювати свої думки
на задану тему; розвивати пам’ять, увагу;
виховувати любов до Батьківщини
Розробка уроку «Жартівливі пісні»
з музичного мистецтва в 4-му класі
Гребнєва Ольга Андріївна, учитель музичного мистецтва, Бердичівський НВК «Школа-гімназія-ліцей» Житомирської обл.
Анотація: План-конспект уроку з мультимедійною підтримкою (медіапрезентація
додається), мета якого — навчати розуміння жанрових особливостей українських
народних жартівливих пісень, умінню
визначати їх зв’язок з життям народу, морально-етичну спрямованість; познайомити з творчістю М. Калачевського та його
«Українською симфонією» ІІ ч.; розвивати
чуттєво-естетичне сприймання та емоційно-естетичний досвід, виконавський рівень
учнів; виховувати інтерес до народної пісні,
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людяність, любов до праці, традицій рідної
землі
Розробка уроку «Майстри петриківського розпису Валентина та Федір Панки» з курсу «Я у світі» в 3-му класі
Гриньова Антоніна Петрівна, учитель початкових класів, Криворізька школа № 130
Дніпропетровської обл.
Анотація: План-конспект уроку, мета якого — познайомити з майстрами петриківського розпису Валентиною та Федором
Панко, їхніми роботами; навчати з повагою
і любов’ю ставитись до пам’яток матеріальної і духовної культури; збагачувати новими знаннями про народні промисли Дніпропетровщини, формувати почуття прекрасного; виховувати патріотизм, любов
до історії та культури рідного краю; шанобливе ставлення до традицій українського
народу
Розробка уроку «Закріплення знань
і вмінь із розділу «Іменник»» з української
мови в 4-му класі
Гуменюк Ніна Костянтинівна, учитель початкових класів, Мишівська школа Іваничівського р-ну Волинської обл.
Анотація: Конспект уроку на заявлену тему, мета якого — узагальнити і закріпити
знання про іменник як частину мови; навчати дітей творчо мислити; розвивати
кмітливість, пам’ять, мовлення; виховувати
почуття колективізму, гумору
Розробка уроку «Закріплення вміння
читати склади, слова з вивченими буквами. Удосконалення навичок читання текстів» з навчання грамоти в 1-му класі
Дашевська Світлана Миколаївна, учитель
початкових класів, Старобільська школа
№ 1 Луганської обл.
Анотація: План-конспект уроку, мета якого — закріплювати вміння читати склади,
слова з вивченими буквами, продовжити
роботу над звуко-буквеним аналізом слів,
збагачувати словниковий запас, удосконалювати навички читання шляхом урізноманітнення видів читання з використанням
логічних і творчих вправ, вчити спостерігати за змінами в природі; розвивати зв’язне
мовлення, критичне мислення, увагу; виховувати пізнавальний інтерес до навколишнього середовища; сприяти формуванню
правильної осанки, запобігати порушенню
зору
Розробка уроку «Квіти, плоди та насіння»
з курсу «Навколишній світ» у 4-му класі
Декало Людмила Олександрівна, учитель
початкових класів, Київська гімназія № 287.
Анотація: План-конспект уроку на заявлену тему, мета якого — познайомити
з основною функцією квітки; циклом її розвитку, квітки, запиленням; розвивати спостережливість, уміння аналізувати; формувати вміння виділяти головне, порівнювати,
описувати в логічній послідовності, розвивати мовлення, увагу; виховувати любов
до природи, бережливе ставлення до неї
Розробка
уроку
«Дерева,
кущі,
трав’янисті рослини» з природознавства
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в 1-му класі
Дем’яносова Любов Василівна, учитель початкових класів, Бердянська школа № 7 Запорізької обл.
Анотація: План-конспект уроку на заявлену тему, мета якого — навчити розрізняти
дерева, кущі, трав’янисті рослини; ознайомити з деякими їх видами; розвивати вміння виділяти спільні й відмінні ознаки будови дерев, кущів і трав’янистих рослин; розпізнавати рослини в природі; виховувати
любов і бережливе ставлення до природи
Розробка уроку «Правопис закінчень
іменників жіночого роду на —а, —я в родовому відмінку однини» з української мови в 3-му класі
Демідова Ірина Вікторівна, учитель початкових класів, Харківська школа № 175 «Кулиничівська».
Анотація: План-конспект уроку на заявлену тему, мета якого — ознайомити з особливостями утворення форм родового відмінка
іменників жіночого роду на —а, —я; вчити
вибирати закінчення іменників з опорою
на вивчене правило; розвивати вміння аргументувати свою позицію; виховувати любов до рідної мови, вміння співпрацювати
в парі і групі
Розробка уроку «Кругообіг води в природі. Збереження води» з природознавства в 2-му класі
Демченко Тетяна Володимирівна, учитель
початкових класів, Охтирська школа
№ 3 Сумської обл.
Анотація: План-конспект уроку з мультимедійною підтримкою, мета якого — формувати уявлення про кругообіг води в природі; показати зв’язок кругообігу води з її
властивостями; формувати уявлення про
значення води в природі, цінність її для людей; розвивати спостережливість, пізнавальний інтерес, творчі здібності; уміння аналізувати, зіставляти, досліджувати;
виховувати естетичне сприйняття природи,
екологічну культуру, активність, прагнення
берегти природні багатства, охороняти їх,
зокрема воду
Розробка уроку «Свійські тварини. Походження свійських тварин від диких»
з природознавства в 3-му класі
Дерій Лариса Григорівна, учитель початкових класів, Великолепетиська школа
№ 1 Херсонської обл.
Анотація: План-конспект уроку на заявлену тему, мета якого — ознайомити учнів
з історією одомашнення тварин; розширити знання про свійських тварин та їхнє значення для людини; розвивати спостережливість, логічне мислення; виховувати дбайливе ставлення до тварин і довкілля
Розробка уроку «Вправи на засвоєння
вивчених таблиць додавання та віднімання. Задачі на знаходження остачі» з математики в 1-му класі
Джим Олена Василівна, учитель початкових класів, Костянтинівська спеціалізована
школа № 6 Донецької обл.
Анотація: План-конспект уроку, мета якого — сформувати умови для закріплення
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навичок обчислень у межах вивчених таблиць; розвивати вміння розв’язувати задачі
на знаходження залишку; продовжити
формування вміння розв’язувати інші види
вивчених задач; розвивати самоосвітню,
комунікативну компетенцію, увагу, спостережливість, пізнавальні інтереси, логічне
мислення; виховувати інтерес до математики
Розробка уроку «Закріплення додавання і віднімання двоцифрових чисел. Складання задачі за коротким записом. Усні обчислення за таблицею» з математики в 2му класі
Джула Леся Володимирівна, учитель початкових класів, Львівський НВК «Школа І ступеня — гімназія».
Анотація: План-конспект уроку, навчальні
цілі якого: учень уміє усно додавати й віднімати числа частинами, застосовує правила
додавання числа до суми, віднімання числа
від суми в обчисленнях у межах 100 з переходом через десяток, розв’язує задачі
на збільшення й зменшення числа на кілька
одиниць, аналізує текст складеної задачі,
використовує різні способи розв’язування
задачі
Розробка уроку «Закріплення додавання і віднімання двоцифрових чисел. Складання задачі за коротким записом. Усні обчислення за таблицею» з математики в 2му класі
Джула Леся Володимирівна, учитель початкових класів, Львівський НВК «Школа І ступеня — гімназія».
Анотація: План-конспект уроку, навчальні
цілі якого: учень уміє усно додавати й віднімати числа частинами, застосовує правила
додавання числа до суми, віднімання числа
від суми в обчисленнях у межах 100 з переходом через десяток, розв’язує задачі
на збільшення й зменшення числа на кілька
одиниць, аналізує текст складеної задачі,
використовує різні способи розв’язування
задачі
Розробка уроку «Ліна Костенко «Баба
Віхола», «Пряля»» з літературного читання в 2-му класі
Дзизенко Людмила Сергіївна, учитель початкових класів, Попівський НВК № 1 «Загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів —дошкільний навчальний заклад» Карлівського
р-ну Полтавської обл.
Анотація: План-конспект уроку на заявлену тему, мета якого — розширити уявлення
про красу природи взимку, вчити розкривати образний зміст вірша-загадки; розвивати логічне мислення, уяву, спостережливість; формувати вміння аналізувати віршові твори, вчити працювати в парах,
виховувати любов до природи рідного
краю, бережливе ставлення до неї
Розробка уроку «Число і цифра 8. Утворення числа 8. Написання цифри 8» з математики в 1-му класі
Дідусенко Ірина Віталіївна, учитель початкових класів, Чемужівська школа Зміївського р-ну Харківської обл.
Анотація: План-конспект уроку, мета яко-

го — формувати уявлення про утворення
числа 8 з попереднього та 1, ознайомити
із цифрою 8; навчити писати цифру 8; закріплювати нумерацію чисел у межах 8,
уміння складати приклади на додавання
в межах 8; розвивати кругозір, мову,
пам’ять, мислення, м’язи пальців рук; виховувати наполегливість, охайність, чіткість
у роботі; взаємодопомогу, цікавість до математики
Розробка уроку «Дослідження дрібних
деталей за допомогою лупи. Практична
робота» з природознавства в 1-му класі
Долішняк Ольга Василівна, учитель початкових класів, Яблунівська школа Косівського р-ну Івано-Франківської обл.
Анотація: План-конспект уроку на заявлену тему, мета якого — ознайомити дітей
із лупою; вчити досліджувати дрібні деталі
за допомогою лупи; формувати вміння працювати з лупою; знайомити з таємницями
природи; розвивати пізнавальну активність; навчати досліджувати, порівнювати,
аналізувати, робити висновки, знаходити
істотні ознаки; виховувати ціннісне ставлення до дійсності
Розробка уроку «Іменник» з української мови в 2-му класі
Домбровська Валентина Василівна, учитель
початкових класів, Чемеровецький НВК
№ 1 «ЗОШ І–ІІІ ступенів, ліцей та МНВК»
Хмельницької обл.
Анотація: План-конспект уроку на заявлену тему, мета якого — поглиблювати знання учнів про слова на позначення живих істот і неживих предметів, навчати учнів розпізнавати іменники за питаннями хто? що?;
сформувати уявлення про функціонування
іменників — власних і загальних назв; розвивати творчі вміння, дослідницький інтерес, усне та писемне мовлення; виховувати
навички грамотного письма, повагу до рідного слова, працелюбність
Розробка уроку «Додавання та віднімання багатоцифрових чисел» з математики в 4-му класі
Донченко Тетяна Станіславівна, учитель
початкових класів, Кобеляцький НВК
№ 1 Полтавської обл.
Анотація: План-конспект уроку на заявлену тему, мета якого — удосконалювати обчислювальні навички, додавати і віднімати
багатоцифрові числа й іменовані числа;
розвивати логічне мислення, математичну
мову учнів, навички співпраці; виховувати
почуття взаємодопомоги та підтримки
Розробка уроку «Порівняння чисел
у межах 8» з математики в 1-му класі
Дороганчук Людмила Леонтіївна, учитель
початкових класів, НВК «Балтська ЗОШ І–
ІІІ ст. № 2 — гімназія» Одеської обл.
Анотація: План-конспект уроку на заявлену тему, мета якого — формувати поняття
числа як кількісної характеристики класу
скінченних еквівалентних множин, уявлення про сутність додавання та віднімання
Розробка уроку «Лічба. Властивості
предметів. Просторові відношення. Порів-
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няння предметів за кількістю» з математики в 1-му класі.
Дорохова Наталія Анатоліївна, учитель початкових класів, Красноградська школа
№ 1 ім. О. І. Копиленка Харківської обл.
Анотація: План-конспект уроку на заявлену тему, мета якого — ознайомити з навчальним предметом — математикою; уточнити вміння щодо лічби предметів у межах
10; розвивати вміння порівнювати групи
предметів за кількістю; розвивати увагу,
мислення, пам’ять; виховувати бажання
вчитися, інтерес до уроків математики

Єгупова Віта Петрівна, учитель початкових
класів, Коротичанський ліцей Харківського
р-ну Харківської обл.
Анотація: План-конспект уроку на заявлену тему, мета якого — закріпити і поглибити знання про неозначену форму дієслова;
виробляти вміння правильної ставити питання до неозначеної форми дієслова; збагачувати словниковий запас; розвивати
зв’язне мовлення; виховувати позитивні
якості характеру на основі зразків народної
мудрості, розуміння необхідності колективних зусиль для досягнення мети

Розробка уроку «Зовнішність» з англійської мови в 3-му класі
Дубініна Алла Миколаївна, учитель англійської мови, Браницька школа Бобровицького р-ну Чернігівської обл.
Анотація: План-конспект уроку з мультимедійною підтримкою (медіапрезентація
додається), мета якого — повторити лексичний матеріал, граматичні структури з теми;
удосконалювати навички оперування мовними одиницями з комунікативною метою;
розвивати навички аудіювання, діалогічного й монологічного мовлення, удосконалювати фонетику й артикуляцію звуків; виховувати культуру спілкування

Розробка уроку «Про добро і милосердя» з предмета «Я у світі» в 3-му класі
Єлісєєва Владислава Михайлівна, учитель
початкових класів, Харківська гімназія
№ 116.
Анотація: План-конспект уроку на заявлену тему, мета якого — продовжити формувати у дітей поняття «доброта», «Милосердя», «співчуття», «вдячність»; розвивати
вміння аналізувати, вибирати правильне рішення, поставити себе на місце іншого; виховувати кращі якості людини

Розробка уроку «Вправи на сумісні дії.
Задачі на зустрічний рух» з математики
в 4-му класі
Дудка Катерина Володимирівна, учитель
початкових класів, Таврійська школа Веселівського р-ну Запорізької обл.
Анотація: План-конспект уроку, мета якого — формувати вміння виконувати вправи
на сумісні дії, вчити застосовувати набуті
знання при обчисленні значень математичних виразів, розв’язуванні рівнянь і нерівностей, задач геометричного змісту, закріплювати вміння розв’язувати задачі на зустрічний рух; вчити коментувати хід
розв’язання, аргументувати власну думку;
розвивати увагу, мислення, математичне
мовлення; виховувати бережливе ставлення до довкілля
Розробка циклу уроків «Здоров’я людини» з основ здоров’я в 4-му класі
Думська Наталія Олександрівна, учитель
початкових класів, Чемеровецький НВК
№ 1 «ЗОШ І — ІІІ ступенів, ліцей та МНВК»
Хмельницької обл.
Анотація: Розробка циклу уроків-тренінгів
Розробка уроку «Складання есе» з української мови в 4-му класі
Думська Наталія Олександрівна, учитель
початкових класів, Чемеровецький НВК
№ 1 «ЗОШ І — ІІІ ступенів, ліцей та МНВК»
Хмельницької обл.
Анотація: План-конспект уроку на заявлену тему, мета якого — ознайомити з новим
видом тексту — есе, розвивати вміння висловлювати свою думку, обґрунтовувати її,
виражати своє ставлення до предмета висловлювання, виховувати любов до близьких, співчуття, милосердя
Розробка уроку «Неозначена форма дієслова» з української мови в 4-му класі

Розробка уроку «Письмове множення
круглих багатоцифрових чисел на розрядні числа» з математики в 4-му класі
Забавляєва Тетяна Анатоліївна, учитель початкових класів, Мелітопольська школа
№ 7 Запорізької обл.
Анотація: План-конспект уроку з мультимедійною підтримкою (медіапрезентація
додається), мета якого — познайомити з алгоритмом письмового множення чисел, коли обидва множники закінчуються нулями;
удосконалювати обчислювальні навички;
розвивати мислення, увагу, математичне
мовлення, творчі можливості, логічне мислення, навички роботи за обраним рівнем,
виховувати культуру записів, інтерес до математики, зміцнювати віру у свої сили,
сприяти підвищенню самооцінки, підготовки до дорослого життя, виховувати почуття
взаємодопомоги, уміння працювати в команді
Розробка уроку «Капці для Святого
Миколая» з образотворчого мистецтва в 1-му класі
Залуніна Валентина Володимирівна, викладач дизайну, живопису, Володимир-Волинський педагогічний коледж ім. А. Ю. Кримського Волинської обл.
Анотація: План-конспект уроку з методичними додатками, мета якого — дати розуміння понять «добро», «співчуття», «любов
до ближнього»; вчити утворювати нові кольори шляхом змішування; закріпити знання про кольори веселки, навички роботи
фарбами; розвивати творчу уяву, фантазію;
виховувати акуратність, толерантність, повагу до старших, уміння активно діяти, наполегливість у досягнені мети, культуру поведінки та праці
Розробка уроку «Янголятко Золотокучерик. Витинанка» з образотворчого мистецтва в 1-му класі
Залуніна Валентина Володимирівна, викладач, Володимир-Волинський педагогічний
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коледж ім. А. Ю. Кримського Волинської обл.
Анотація: План-конспект уроку з методичними додатками, мета якого — дати поняття про
мистецтво витинанки, навчити складати, вирізувати та прорізати силуетні форми; Розвивати навички роботи з папером і ножицями,
дрібну моторику руки; формувати світогляд,
естетичний смак; виховувати естетичне ставлення до декоративно-прикладного мистецтва, уявлення про духовні норми взаємин між
людьми: доброзичливість, чесність, повагу
Розробка уроку «Які зміни відбуваються в природі восени? Спостереження за
явищами природи восени» з природознавства в 2-му класі
Занюк Наталія Олександрівна, учитель початкових класів, Луцька школа № 25 Волинської обл.
Анотація: План-конспект уроку на заявлену тему, мета якого — поглибити знання
про природні зміни пізньої осені; вчити помічати їх у природі, спостерігати за природою свого краю; формувати розуміння взаємозв’язків у природі на основі спостережень і раніше набутих знань; розвивати
спостережливість, пам’ять; виховувати любов до природи
Розробка уроку «Знаходження більшого числа. Складання виразів за малюнком»
з математики в 1-му класі
Зубкова Тетяна Володимирівна, учитель початкових класів, Київський НВК № 209
«Сузір’я».
Анотація: План-конспект уроку на заявлену тему, мета якого — навчити знаходити
більше число на основі меншого та різниці;
виробляти обчислювальні навички додавання та віднімання в межах 10, уміння
складати вирази за малюнком; розвивати
логічне мислення, пам’ять, зв’язне мовлення; виховувати почуття патріотизму та поваги до державних свят України
Розробка уроку «Письмове ділення багатоцифрового числа на одноцифрове число з остачею» з математики в 3-му класі
Зубкова Тетяна Володимирівна, учитель початкових класів, Київський НВК № 209 «Сузір’я».
Анотація: План-конспект уроку на заявлену тему з мультимедійною підтримкою (медіапрезентація додається), мета якого — виробляти вміння письмового ділення багатоцифрових чисел на одноцифрові з остачею;
закріпити знання алгоритму письмового ділення та перевірки ділення множенням;
розвивати вміння розв’язувати задачі різних типів, логічне мислення, пам’ять та
зв’язне мовлення; виховувати математичну
спостережливість і кмітливість, товариськість та почуття взаємодопомоги
Розробка уроку «Споріднені слова. Добір споріднених слів» з української мови
в 2-му класі
Зубрицька Алла Анатоліївна, учитель початкових класів, Черняхівська гімназія Житомирської обл.
Анотація: План-конспект уроку на заявлену тему, мета якого — закріплювати вміння
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добирати споріднені слова й визначати корінь; розрізняти групи слів, у яких корені
звучать і пишуться однаково, але мають різне значення; розвивати зв’язне мовлення,
увагу; поповнювати словниковий запас учнів; виховувати любов до мови, повагу
до традицій свого народу
Розробка уроку «Множення двоцифрового числа на одноцифрове» з математики
в 3-му класі
Зюзько Валентина Вікторівна, учитель початкових класів, Сумська загальноосвітня
школа І–ІІІ ступенів № 26.
Анотація: План-конспект уроку на заявлену тему, мета якого — ознайомити зі способом множення двоцифрового числа на одноцифрове; формувати вміння розв’язувати задачі на знаходження суми двох
добутків; перевірити знання і вміння множити і ділити на 10 і 100, на 1 і 0; формувати
вміння працювати самостійно, розвивати
логічне мислення; виховувати патріотичні
почуття
Розробка уроку «Осінні зміни в житті
комах і риб» з природознавства в 2-му
класі
Зюзько Валентина Вікторівна, учитель початкових класів, Сумська загальноосвітня
школа І–ІІІ ступенів № 26.
Анотація: План-конспект уроку на заявлену тему, мета якого — ознайомити з осінніми змінами в житті комах та риб; показати
зв’язок змін у житті тварин восени зі змінами в неживій природі і у світі рослин; продовжити формувати вміння аналізувати,
порівнювати і виділяти істотні ознаки; виховувати естетичні почуття
Розробка уроку «Додавання і віднімання числа 0. Обчислення значень виразів.
Порівняння чисел. Складання виразів
із заданих чисел» з математики в 1-му
класі
Іваненко Оксана Петрівна, учитель початкових класів, Яготинська школа № 1 Київської обл.
Анотація: План-конспект уроку з мультимедійною підтримкою (медіапрезентація
додається), мета якого — розглянути випадки додавання і віднімання 0; закріплювати
нумерацію в межах 10; формувати вміння
складати і розв’язувати приклади на додавання і віднімання за малюнками і практичними діями; розвивати логічне мислення,
спостережливість, кмітливість; виховувати
колективізм, охайність, старанність у роботі
Розробка уроку «Письмо букви и, складів, буквосполучень з нею. Списування
буквосполучень, поданих друкованим
шрифтом» з української мови в 1-му класі
Ільницька Марія Іванівна, учитель, Дрогобицька школа № 10 Львівської обл.
Анотація: План-конспект уроку, мета якого — ознайомити з буквою и та її елементами; сформувати практичні вміння і навички
каліграфічного написання букви (и), складів, буквосполучень з нею; закріпити набуті
знання про вивчені букви, продовжити роботу над розвитком логічного мислення
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та зв’язного мовлення; сприяти вихованню
уваги і старанності; виховувати повагу один
до одного
Розробка уроку «Людина починається
з добра» з читання в 4-му класі
Казімірова Валентина Дмитрівна, учитель
початкових класів, Славутська школа № 1
Хмельницької обл.
Анотація: План-конспект уроку на заявлену тему, мета якого — формувати осмислене ставлення до загальнолюдських цінностей, учити переживати події разом з героями, відчувати красу в людських стосунках;
розвивати зв’язне мовлення, пізнавальний
інтерес, уміння висловлювати власну думку, робити висновки з прочитаного; виховувати віру в силу добра
Розробка уроку «Звуки [л], [л’], позначення їх буквою Л. Закріплення» з навчання грамоти в 2-му класі
Кайдалова Людмила Іванівна, учитель початкових класів, Маріупольський НВК «гімназія-школа» № 27 Донецької обл.
Анотація: План-конспект уроку на заявлену тему, мета якого — закріплювати вміння
читати склади і слова з буквою л, зв’язні
тексти з вивченими буквами; удосконалювати навички звукового аналізу слів; продовжувати роботу над формуванням умінь
зіставляти звукові моделі та малюнки; розвивати мовлення, уважність; виховувати
любов до природи
Розробка уроку «Мої стосунки з оточенням. Конфлікт. Способи подолання
конфліктів» з курсу «Уроки для стійкого
розвитку» в 4-му класі
Каленська Оксана Степанівна, учитель початкових класів, Коростенська міська гімназія № 7 Житомирської обл.
Анотація: Конспект уроку на заявлену тему,
мета якого — ознайомити з поняттям «конфлікт», видами конфліктів, причинами їх виникнення, позитивними та негативними сторонами конфлікту; формувати вміння безконфліктно поводитися, враховувати інтереси
та потреби інших; сприяти розвитку аналітичних здібностей; виховувати ввічливість, доброзичливість, вміння працювати в команді
Розробка уроку «Cлова — назви предметів» з української мови в 2-му класі
Кантур Тетяна Анатоліївна, учитель початкових класів, Київська спеціалізована школа з поглибленим вивченням іноземних мов
№ 329 «Логос» ім. Георгія Гонгадзе.
Анотація: План-конспект уроку, мета якого — повторити і узагальнити знання про
слова, які є назвами предметів; удосконалювати вміння розпізнавати слова серед інших слів, закріплювати навички написання
слів з великої букви; збагачувати словниковий запас учнів; формувати національну
свідомість школярів; виховувати патріотів
рідної держави
Розробка уроку «Які в осені прикмети»
з природознавства в 2-му класі
Капітан Любов Іванівна, учитель початкових класів, Хустський НВК № 1 Закарпатської обл.

Анотація: План-конспект уроку з мультиме дій ною під трим кою (ме ді ап ре зен та ція
до да єть ся), ме та яко го — озна йо ми ти
з осінніми місяцями; формувати уявлення
про ознаки осені; розкрити історію походження назв місяців осені; вчити описувати кра су при ро ди во се ни та по зи тив ні
емоції, які вона викликає; розвивати мовлен ня, спо сте реж ли вість, твор чу уяву,
ува гу, фан та зію, на вич ки ро бо ти в па рі;
виховувати любов та шанобливе ставлення до природи
Розробка уроку «Розбір прикметника
як частини мови» з української мови
в 3-му класі
Карпова Олена Анатоліївна, учитель початкових класів, Красноградська школа № 1
ім. О. І. Копиленка Харківської обл.
Анотація: План-конспект уроку з мультимедійною підтримкою (медіапрезентація
додається), мета якого — удосконалювати
вміння встановлювати зв’язок між іменником і прикметником, визначати рід і число
прикметників, розбирати прикметник як
частину мови; розвивати інформаційно-пізнавальну, комунікативну, здоров’язберігаючу компетентності, зв’язне мовлення,
орфографічну пильність; виховувати любов
до природи
Розробка уроку «Створення анімації
Scratch за участю одного спрайту» з інформатики в 4-му класі
Катеринка Олена Іванівна, учитель інформатики в початкових класах, Чорноморська
школа № 4 Одеської обл.
Анотація: План-конспект уроку на заявлену тему, навчальна мета якого — закріпити
механізм створення анімованого об’єкта
шляхом додавання та зміни костюмів
спрайту; навчатися додавати в проект нові
сцени, проводити зміну сцен; додавати
в проект звукові ефекти, налаштовувати їх
Розробка уроку «Склад числа 8» з математики в 1-му класі
Качан Світлана Петрівна, учитель, Острівський НВК «ЗОШ І–ІІ ст —ДНЗ» Радивилівського р-ну Рівненської обл.
Анотація: План-конспект уроку на заявлену тему, мета якого — на основі практичних
дій розглянути різні варіанти складу числа
8, вчити складати приклади на додавання
з відповіддю 8, розвивати логічне мисленння, математичну мову, творчі можливості,
виховувати ціннісне ставлення до усної народної творчості
Розробка дослідницького проекту
«Символи України — рослини» для 2-х
класів
Кельманська Вероніка Антонівна, учитель
початкових класів, Чорноморська школа
№ 4 Одеської обл.
Анотація: Мета проекту — розвивати інтерес до пізнання історії України, рідного
краю; прищеплювати почуття гордості, національної свідомості, патріотизму; сприяти розширенню системи знань про символи
України; формувати любов до України, краси рідного краю, повагу до традицій України; розширити знання про квіти-обереги, їх
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КАТАЛОГ ПЕДАГОГІЧНИХ МАТЕРІАЛІВ
народні назви, створити умови для розвитку інтелектуальних, комунікативних умінь,
творчого мислення
Розробка уроку «З Україною в серці»
з навчання грамоти та природознавства
в 1-му класі
Кетова Оксана Василівна, учитель початкових класів, Київська гімназія східних мов
№ 1.
Анотація: План-конспект уроку на заявлену тему, мета якого — формування вміння
складати речення, зв’язані за змістом, удосконалювати навички звукового аналізу
слів; розширити і поглибити знання про
Україну про її символи, про мову та культуру українців; виховувати любов до Батьківщини
Розробка уроку «Мандрівка до Країни
казок» з читання в 2-му класі
Кириченко Наталя Вікторівна, учитель початкових класів, Херсонська спеціалізована школа № 27 з поглибленим вивченням інформатики та іноземних мов.
Анотація: План-конспект уроку на заявлену тему, мета якого — узагальнити і систематизувати знання учнів за розділом
«Народні казки»; підтримувати інтерес
до читання казки; розвивати пам’ять, спостережливість, діалогічне мовлення; збагачувати словниковий запас; розвивати творчі здібності учнів
Розробка уроку «Шкільні предмети»
з англійської мови в 3-му класі
Кисіль Ірина Юріївна, учитель англійської
мови, Борівська школа № 1 ім. Героя Радянського Союзу В. С. Колісника Харківської обл.
Анотація: План-конспект уроку на заявлену тему, мета якого — організувати повторення лексичних одиниць; удосконалювати
навички читання та аудіювання; удосконалювати навички вживання конструкції
there is/ there are в усному мовленні; організувати письмове мовлення школярів
у зв’язку із запропонованою ситуацією
Розробка уроку «Різноманітність рослин у природі» з природознавства в 3-му
класі
Коваленко Любов Семенівна, учитель початкових класів, Краматорська школа
№ 24 Донецької обл.
Анотація: План-конспект уроку, мета якого — формувати уявлення про різноманітність рослинного світу, цінність рослин
у природі; розвивати вміння узагальнювати, робити висновки, оцінювати результати
діяльності (самооцінювання і взаємоперевірки); виховувати взаємоповагу у спільній
діяльності, здатність до самовираження
кожного учня, прагнення пізнати і шанувати природу, традиції свого краю
Розробка виховного заходу «Як пахне
тепло хліб!» для 3-х класів
Коваленко Любов Семенівни, учитель початкових класів, Краматорська школа
№ 24 Донецької обл.
Анотація: Сценарій проведення заходу, мета якого — розширити знання про шлях

хліба з поля до столу, ознайомити з творами
поетів і письменників, які оспівували хліб,
з народними звичаями і обрядами, з подіями Голодомору 1932–1933 рр.; узагальнювати їх знання про виконання хліба в житті
українського народу; прищеплювати повагу до хліба і людей, які докладають сил, щоб
він прийшов до нас на стіл; виховувати працелюбність, бажання бути корисним людям
Розробка уроку «Рід іменників: чоловічий, жіночий, середній» з української мови в 3-му класі
Коваленко Тетяна Андріївна, учитель початкових класів, Глобинська школа № 3
Полтавської обл.
Анотація: План-конспект уроку на заявлену тему, мета якого — ознайомити з новими
поняттями: «рід іменників», «чоловічий
рід», «жіночий рід», «середній рід»; вчити
усвідомлено розрізняти рід іменників; розвивати вміння аналізувати й узагальнювати
мовні явища; виховувати інтерес до вивчення української мови
Методична розробка «Хвилинки каліграфії» з української мови в 2-х — 4-х
класах
Коваленко Тетяна Андріївна, учитель початкових класів, Глобинська школа № 3
Полтавської обл.
Анотація: Запропоновані хвилинки каліграфії можна проводити на уроках української
мови в 2–4 класах як в алфавітному порядку, так і за відповідними темами. Учні не лише прописують каліграфічно склади й слова, а й пояснюють їх значення. У результаті
не тільки закріплюються графічні навички,
а й розширюється словниковий запас, збагачується мовлення
Розробка уроку «Ведення та зупинка
м’яча» з фізичної культури в 3-му
класі
Коваль Денис Анатолійович, учитель фізичної культури, Чемужівська школа Зміївського р-ну Харківської обл.
Анотація: План-конспект уроку на заявлену тему, мета якого — виконати вправи для
зміцнення м’язів стопи; навчити техніки зупинки м’яча внутрішнім склепінням стопи;
повторити техніку ведення м’яча; сприяти
розвитку координації рухів; виховувати
позитивне ставлення до занять фізичною
культурою
Розробка уроку «Вода та її властивості.
Запуск проекту «В гостях у Капітошки»»
з природознавства в 1-му класі
Ковач Віра Іванівна, учитель початкових
класів, Вільненська школа Нижньосірогозького району Херсонської обл.
Анотація: План-конспект уроку на заявлену тему, мета якого — ознайомити з властивостями води, учити спостерігати, порівнювати, робити висновки; розвивати творчу
уяву, спостережливість, уміння робити висновки, прищеплювати інтерес до вивчення природознавства, виховувати бережне
ставлення до води
Розробка уроку «Горючі корисні копалини» з природознавства в 3-му класі
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Кожухівська Раїса Володимирівна, учитель
початкових класів, Городецька школа
Уманського р-ну Черкаської обл.
Анотація: План-конспект уроку на заявлену тему, мета якого — ознайомити з горючими корисними копалинами; розвивати
дослідницьку складову у світогляді; формувати вміння здобувати знання на основі дослідів; виховувати самостійний інтерес до
здобуття знань, бережливе ставлення до
природних ресурсів
Розробка уроку «Державні символи
у творах українських поетів» з літературного читання в 4-му класі
Козина Олена Олексіївна, учитель початкових класів, Перещепинський НВК «Родина» Новомосковського р-ну Дніпропетровської обл.
Анотація: План-конспект уроку з мультимедійною підтримкою (медіапрезентація
додається), мета якого — удосконалювати
навички продуктивного виразного читання
поетичних творів; вчити аналізувати, зіставляти прочитане; удосконалити вміння
самостійно здобувати знання; розвивати
зв’язне мовлення, зорову пам’ять, мислення, увагу, естетичні почуття; розширити
поняття про державні символи; виховувати
любов і гордість за Батьківщину, її державні
символи та бажання стати патріотом
України
Розробка уроку «Закріплення знань
про склад чис ла 6. Шес ти кут ни ки.
Обчислення значень виразів. числовий
промінь. Утворення чисел прилічуванням і від лі чу ван ням 1» з ма те ма ти ки
в 1-му класі
Козіянчук Ірина Віталіївна, учитель початкових класів, Радомишльська гімназія Житомирської обл.
Анотація: План-конспект уроку, мета якого — вправляти учнів у складанні різних
випадків складу числа 6; ознайомити з шестикутником, числовим променем, поглиблювати знання про геометричні фігури;
розвивати обчислювальні навички, логічне
мислення, математичне мовлення, пам’ять,
творчі здібності; виховувати бажання отримувати нові знання
Розробка уроку «Дія множення. Знак
множення» з математики в 2-му класі
Колесник Лариса Олександрівна, учитель
початкових класів, Олексієво-Дружківська
школа № 13 Дружківської міськради Донецької обл.
Анотація: План-конспект уроку на заявлену тему з мультимедійною підтримкою (медіапрезентація додається), мета якого —
сформувати уявлення про нову математичну дію — множення та розкрити її зміст;
розвивати спостережливість, уміння робити самостійні висновки; виховувати
пізнавальний інтерес до математики; формувати уявлення про значення корисної їжі
в житті школяра
Розробка уроку «Правила особистої гігієни. Догляд за руками. Практична робота. Як правильно мити руки» з основ
здоров’я в 1-му класі

Передплатний індекс 21853

55

КАТАЛОГ ПЕДАГОГІЧНИХ МАТЕРІАЛІВ
Коломоєць Валентина Сергіївна, учитель
початкових класів, Кам’янський НВК «Загальноосвітній навчальний заклад — дошкільний навчальний заклад № 36» Дніпропетровської обл.
Анотація: План-конспект уроку, мета якого — продовжити роботу з формування
уявлення про здоровий спосіб життя; вчити
доводити свою думку; розвинути знання
правил гігієни й санітарних навичок; уміти
критично оцінювати ситуацію; розвивати
пізнавальну активність, забезпечити позитивну атмосферу в колективі для досягнення спільних цілей; виховувати акуратність,
прищеплювати любов до чистоти та порядку; дбайливе ставлення до свого здоров’я
та здоров’я близьких; акуратність
Методичний посібник «Бесіди з попередження дитячого травматизму для
учнів 1–4 класів»
Корнєва І. І., Стадник С. В., Ушинкіна С. В.,
Карпова О. А., Петрокієнко І. Г., Славчева О. С., Гладкова Т. М., Дорохова Н. А., Галей С. Ф., Андрусенко М. Л., учителі початкових класів, Красноградська школа № 1
ім. О. І. Копиленка Харківської обл.
Анотація: Методичний посібник для вчителів початкових класів
Методична розробка «Ігрові моменти
на уроках читання і мови в початкових
класах»
Короєдова Надія Іванівна, учитель початкових класів, Кам’янська школа № 30 Дніпропетровської обл.
Анотація: У матеріалі на заявлену тему з досвіду роботи авторка пише: щоб дитина мала можливість ефективно і якісно засвоювати програмовий матеріал, щоб їй цікаво
було працювати, слід застосовувати ігрові
моменти. Потрібно створити спеціальну атмосферу, зацікавити дитину, націлити її
на виконання того чи іншого завдання, але
ненав’язливо, щоб їй самій хотілося читати
й писати
Посібник «Нестандартні завдання та
фізкультхвилинки на уроках у початкових класах»
Котляр Алла Вікторівна, учитель інформатики та початкових класів, Зорянська школа Нікольського р-ну Донецької обл.
Анотація: Посібник містить комплекс фізкультхвилинок для школярів початкових
класів: гімнастика до уроків, предметні фізичні хвилинки, фізкультхвилинки і рухливі ігри на динамічних перервах, нестандартні завдання
Розробка уроку «Закріплення знань
про звукове значення букви «ша»» з навчання грамоти в 1-му класі спеціальної
школи
Кравчук Алла Олексіївна, учитель початкових класів, Нововолинська спеціальна школа № 9 Волинської обл.
Анотація: План-конспект уроку з мультимедійною підтримкою (медіапрезентація
додається), мета якого — закріпити знання
про букву «ша», її звукове значення; удосконалювати навички виразного читання,
звукового й звуко-буквеного аналізу слів;
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збагачувати словниковий запас; розвивати
фонематичний слух, аудіативні вміння,
навички спілкування в групі, виразного,
динамічного читання; сприяти розвитку
фантазії, творчості; виховувати дбайливе
ставлення до природи, бажання оберігати
птахів
Розробка уроку «Визначення настрою
у творі «Ромашка» Г. К. Андерсена» з літературного читання в 1-му класі
Крижанівська Марія Адамівна, учитель початкових класів, Студеницька школа Коростишівського р-ну Житомирської обл.
Анотація: План-конспект уроку, мета якого — навчати визначати настрій твору, виразно читати твір, аналізувати прочитане;
розвивати творчість, викликати бажання
складати вірші, оповідання, казки, малювати малюнки; виховувати любов до прекрасного, природи, рідного краю
Розробка уроку «Техніка плавання способом «кроль» на грудях» з фізичної культури в 4-му класі
Криштоф Наталія Богданівна, учитель початкових класів, Сокальська школа № 4
Львівської обл.
Анотація: План-конспект уроку, мета якого — сприяти розвитку фізичного стану
та здоров’я, загартування організму; закріпити ознайомлюючі вправи з водою; вивчити техніку роботи рук при плаванні «кроль»
на грудях; повторити техніку роботи ніг;
сприяти розвитку сили дихальних м’язів,
витривалості, спритності, координації рухів; виховувати дисципліну, уміння працювати в команді, взаємодопомогу
Розробка уроку «A trip to London» з англійської мови в 4-му класі
Кудряшова Олена Борисівна, учитель англійської мови, Нікопольська школа № 10
Дніпропетровської обл.
Анотація: План-конспект уроку з мультимедійною підтримкою, мета якого — ознайомити зі столицею Великої Британії, її визначними пам’ятками; розвивати творчі
здібності, уміння знаходити нестандартні
рішення, пізнавальні (ставити і відповідати
на питання, шукати інформацію, обґрунтовувати, доводити, пам’ять, увага, мовна
здогадка) і розумові (логічне й образне
мислення, узагальнення, систематизація)
вміння; розширювати кругозір; виховувати
інтерес до вивчення іноземної мови, шанобливе ставлення до культури й історії
іншої країни
Розробка уроку «Множення багатоцифрових чисел на трицифрові виду 1578 *
403. Задачі на рух і знаходження площі»
з математики в 4-му класі
Куксова Вікторія Миколаївна, учитель
початкових класів, Сумська школа № 12
ім. Б. Берестовського.
Анотація: План-конспект уроку, мета якого — ознайомити з множенням багатоцифрових чисел на трицифрові у випадку, коли
другий множник в середині містить нуль;
розвивати обчислювальні навички, логічне
мислення; самоаналіз, самоконтроль, самооцінку; закріплювати вміння розв’язувати

задачі на рух і площу, уміння аналізувати,
узагальнювати
Система уроків з української мови
в 2-му класі
Куницька Лариса Михайлівна, учитель початкових класів, Криворізька школа № 93
Дніпропетровської обл.
Анотація: Розробка системи уроків з української мови
Розробка уроку «Буквені та числові
вирази. Знаходження значень числових
та буквених виразів» з математики в 2-му
класі
Куцова Людмила Адамівна, учитель початкових класів, Запорізька гімназія № 6.
Анотація: План-конспект уроку, мета якого — познайомити з вимогами до запису
буквених виразів і прийомами їх обчислень
через організацію пошуково-дослідницької
діяльності; формувати вміння використовувати знання при розв’язанні виразів, задач;
створити в класі атмосферу спільного
творчого пошуку, співпраці; забезпечити
відповідний рівень розвитку учнів: здатність до аналізу, планування навчальних
дій, спостережливості, уваги, пам’яті, мови,
творчих здібностей
Розробка уроку «Прикметники-синоніми й прикметники-антоніми» з української мови в 4-му класі
Кучер Олена Миколаївна, учитель початкових класів, Кам’янський НВК «Загальноосвітній навчальний заклад — дошкільний
навчальний заклад № 36» Дніпропетровської обл.
Анотація: План-конспект уроку, мета якого — поглибити знання про прикметник,
його значення у мовленні, зв’язок з іменниками; удосконалювати навички каліграфії,
орфографічно-граматичного письма; розвивати пам’ять, логічне мислення, зв’язне
мовлення; розвивати прагнення самовдосконалюватися, самостійно здобувати знання; виховувати працьовитість, викликати
інтерес до предмета; сприяти пробудженню почуття любові до рідного слова
Розробка уроку «Пізня осінь» з української мови в 1-му класі
Кучма Світлана Іванівна, учитель початкових класів, Старобільська школа № 1 Луганської обл.
Анотація: План-конспект уроку на заявлену тему, мета якого — поповнювати й активізувати словниковий запас; розвивати
вміння розповідати за малюнками; активізувати знання й уміння, одержані на попередніх уроках, слова ввічливості, навчати
діалогічного мовлення; прищеплювати любов до української мови, чутливість до прекрасного в природі, уважне і шанобливе
ставлення до людей
Розробка уроку «Грудень рік кінчає,
а зиму починає. Г. Демченко «Де ти, білочко, живеш?»» з української мови в 2-му
класі
Кушка Вікторія Іванівна, учитель початкових класів, Краматорська школа № 24 Донецької обл.
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Анотація: План-конспект уроку, мета якого — виявити знання про сезонні зміни
в природі, знання зимових місяців; розвивати читацькі вміння та мовленнєві навички; збагачувати й активізувати словниковий запас; прищеплювати інтерес
до вивчення української мови; виховувати
любов до природи, формування соціокультурної та комунікативної компетентності

вміння добирати найбільш влучні прикметники під час опису предмета, використовувати порівняння; розвивати зв’язне мовлення, мислення, спостережливість, уміння порівнювати, зіставляти; виховувати
любов до рідного слова, національних традицій, народної мудрості, до краси і гармонії навколишнього світу, любов до рідного
краю

Розробка уроку «Вправляння в доборі
слів для перевірки ненаголошених [е],[и]
в корені слова» з української мови в 3-му
класі
Ларіна Олена Миколаївна, учитель початкових класів, Київська спеціалізована школа з поглибленим вивченням іноземних мов
№ 329 «Логос» ім. Георгія Гонгадзе.
Анотація: План-конспект уроку, мета якого — формувати вміння грамотно писати
слова з ненаголошеними звуками [е], [и]
в корені, закріплювати правило перевірки
ненаголошених [е], [и]; формувати вміння
знаходити перевірне слово шляхом зміни
форми слова або підбором спільнокореневого слова; збагачувати словниковий запас,
розвивати фонематичний слух, орфографічну зіркість, увагу, виховувати любов
до рідного краю

Розробка уроку «Картини зими у творах Ліни Костенко. Ліна Костенко «Баба
Віхола», «Пряля»» з літературного читання в 2-му класі
Лукаш Лідія Володимирівна, учитель початкових класів, Свеська спеціалізована школа
№ 2 — ліцей Ямпільського р-ну Сумської обл.
Анотація: План-конспект уроку з мультимедійною підтримкою (медіапрезентація
додається), мета якого — ознайомити дітей
з творчістю Ліни Костенко; навчати виразного та свідомому читання, розкривати
образ, зображений у віршах, порівнювати
їх, продовжувати формувати вміння працювати в парі, у групах; розвивати фантазію, усне мовлення; виховувати любов
до природи

Розробка уроку «Розкладання числа
на два доданки. Додавання чисел частинами. Задачі на знаходження невідомого доданка. Побудова відрізка» з математики
в 1-му класі
Леонова Олена Володимирівна, учитель початкових класів, НВК «Балтська ЗОШ І–ІІІ
ст. № 2 — гімназія» Одеської обл.
Анотація: План-конспект уроку з мультимедійною підтримкою (медіапрезентація
додається), мета якого — ознайомити
з розв’язуванням прикладів на додавання
з переходом через десяток за допомогою
прийому додавання частинами; закріпити
вміння розв’язувати задачі на знаходження
невідомого доданка, обчислювальні навички; розвивати пам’ять, логічне мислення,
увагу, мовлення; виховувати товариськість,
працьовитість, охайність
Розробка уроку «Письмо малої букви ч
(«че»)» з навчання грамоти в 1-му класі
Логвинюк Світлана Вікторівна, учитель початкових класів, Коростенська міська гімназія № 7 Житомирської обл.
Анотація: План-конспект уроку на заявлену тему, мета якого — навчити учнів писати
рядкову букву ч («че»)», поєднувати її з іншими буквами у словах; писати склади
та слова з нею; закріплювати навички каліграфічного письма; розвивати зв’язне мовлення першокласників
Розробка уроку «Складання текстуопису «Соняшник»» з української мови
в 3-му класі
Лоза Валентина Вікторівна, учитель початкових класів, Дніпропетровська школа
№ 108.
Анотація: План-конспект уроку на заявлену тему, мета якого — удосконалювати
вміння складати текст-опис, стисло та послідовно висловлювати думку, формувати

Розробка уроку «Повторення вивчених
таблиць множення і ділення. Розв’язування задач» з математики в 2-му класі
Лукошіна Наталія Василівна, учитель початкових класів, Чернігівський ліцей № 22.
Анотація: План-конспект уроку на заявлену
тему з мультимедійною підтримкою (медіапрезентація додається), мета якого — повторити і закріпити таблиці множення і ділення чисел 2 і 3; формувати вміння знаходити периметр прямокутника; розвивати
логічне мислення; виховувати самостійність
Методична розробка «Рекорди України
в математичних задачах» з математики
для 1-х — 4-х класів
Любиченко Людмила Борисівна, учитель
початкових класів, Харківська школа
№ 101.
Анотація: Добірка текстових задач, які
можна використати для патріотичного виховання учнів початкових класів
Розробка уроку «Послідовність чисел
від 0 до 10. Порівняння в межах 10» з математики в 1-му класі
Мазур Наталя Петрівна, учитель початкових класів, Чорноморська школа № 4 Одеської обл.
Анотація: План-конспект уроку з мультимедійною підтримкою (медіапрезентація
додається), навчальна мета якого — повторити послідовність чисел першого десятка;
удосконалювати обчислювальні навички;
закріпити знання про задачу; продовжити
формувати вміння аналізувати задачі; закріпити вміння порівнювати числа; продовжити формувати навички порівняння чисел; закріплювати вміння ставити запитання і відповідати на них
Розробка уроку «Звук [о], позначення
його буквами Оо. Звуковий аналіз
слів, їх моделювання. Складання речень
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за малюнками» з навчання грамоти в 1-му
класі
Мандрика Ольга Григорівна, учитель початкових класів, Чемужівська школа Зміївського р-ну Харківської обл.
Анотація: План-конспект уроку на заявлену тему, мета якого — ознайомити дітей
з новою буквою Оо, її звуковим значенням;
удосконалювати навички звукового аналізу
слів, уміння складати речення за малюнком, збагачувати словник учнів, світогляд,
пам’ять, зв’язне мовлення; виховувати
працелюбність й шанобливе ставлення
до тварин
Розробка уроку «Літературні казки»
з читання в 2-му класі
Мариніна Олена Володимирівна, учитель
початкових класів, Висовська школа Сарненського р-ну Рівненської обл.
Анотація: План-конспект уроку на заявлену тему, мета якого — дати поняття «літературні казки»; вчити аналізувати зміст
твору, давати характеристики героям; розвивати пам’ять, мислення, увагу; виховувати чуйність, доброзичливість, гостинність,
порядність
Розробка уроку «Змінювання дієслів
за часами» з російської мови в 3-му класі
Марінова Валентина Борисівна, учитель початкових класів, Новогродівська школа
№ 9 Донецької обл.
Анотація: План-конспект уроку, мета якого — формувати поняття про морфологічні
ознаки дієслова; виробляти вміння визначати час дієслова, відрізняти одну часову
форму від іншої; створити міні-проект з теми уроку; розвивати вміння розрізняти часові форми, правильно їх уживати; удосконалювати навички каліграфії, розвивати
емоційну сферу, мовлення, мислення, уяву,
творчі здібності, уміння робити висновки,
самооцінку, самоконтроль; виховувати комунікативні навички, викликати бажання
допомагати одне одному, працювати в парі,
виконувати різні ролі (лідера, виконавця)
Розробка уроку «Найкращий у світі літун, машиніст і мотоцикліст — Карлсон,
що живе на даху. А. Ліндгрен «Малий
і Карлсон, що живе на даху» з літературного читання в 3-му класі
Мачуліна Ніна Михайлівна, учитель початкових класів, Лебединська школа № 4 Сумської обл.
Анотація: План-конспект уроку, мета якого — ознайомити з творчістю А. Ліндгрен,
сприяти засвоєнню змісту казки, удосконалювати навички свідомого виразного читання, стислого переказування, уміння визначати композиційні частини; вправляти
учнів у виразному читанні діалогів; розвивати зв’язне мовлення, образне мислення,
творчу уяву, читацькі навички; виховувати
почуття відданості в дружбі, любов до художнього слова
Розробка уроку «Зима-красуня» з літературного читання в 3-му класі
Мельник Олена Геннадіївна, учитель початкових класів, Кам’янський НВК «Загальноосвітній навчальний заклад — дошкільний
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навчальний заклад № 36» Дніпропетровської обл.
Анотація: План-конспект уроку, мета якого — познайомити з творами відомих письменників про зиму; удосконалювати навички швидкого, усвідомленого читання; вчити
аналізувати художні твори; збагачувати
словниковий запас; розвивати навички
виразного читання, зв’язне мовлення,
пам’ять, логічне і критичне мислення, культуру мовлення, прагнення самовдосконалюватися, уміння висловлювати свої думки,
самостійно здобувати знання, працювати
колективно; виховувати любов до поетичного слова, природи; естетичні почуття
Розробка уроку «Ґудзики. Пришивання
ґудзиків» із трудового навчання в 4-му
класі спеціальної школи
Миколенко Тетяна Степанівна, учитель
трудового навчання, Балаклійська спеціальна школа-інтернат Харківської обл.
Анотація: План-конспект уроку, мета якого — знайомити з призначенням, формою,
кольором і розміром ґудзиків; учити пришивати ґудзики з двома та чотирма наскрізними отворами; розвивати елементи логічного мислення на основі збагачення словника назвами трудових операцій, вчити
порівнювати; розвивати стійкість, просторове орієнтування, уміння виконувати трудові операції за наочною опорою; удосконалювати дрібну моторику, точність і скоординованість рухів; виховувати охайність,
організованість, естетичний смак
Розробка уроку «Конфлікт» з риторики
в 3-му класі
Микуляк Алла Юріївна, учитель початкових класів, Полонський НВК № 2 «Загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів № 7 — дошкільний навчальний заклад» Хмельницької обл.
Анотація: План-конспект уроку на заявлену тему, мета якого — ознайомити з поняттями «конфлікт», «спір», «диспут», вчити
розуміти стан співбесідника, шукати те,
що об’єднує, а не роз’єднує співбесідників;
правильно інтонувати речення під час конфліктної ситуації; ознайомити з правилами
поведінки в конфліктній ситуації; виховувати бажання взяти за правило уникати
конфліктних ситуацій
Збірник тематичних перевірних робіт
з літературного читання для 2-го класу
Михайленко Тетяна Іванівна, учитель початкових класів, Дніпродзержинська школа № 30 Дніпропетровської обл.
Анотація: Збірник спрямований на розвиток пізнавальних інтересів і здібностей учнів, зорієнтований на позитивний принцип
оцінювання, сприяє становленню однієї
з найголовнішої компетентності — «Уміння
вчитися», розвиває вміння самостійно
розв’язувати завдання, підвищувати рівень
самооцінки, творчо мислити
Розробка уроку «Таблиця ділення на 5.
Вправи і задачі на засвоєння таблиці
ділення на 5. Збільшення та зменшення
чисел у кілька разів» з математики в 2-му
класі
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Михайлина Наталія Володимирівна, учитель початкових класів, Нехворощанська
школа Новосанжарського- р-ну Полтавської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та
якого — форму вати в учнів арифметичні
на вич ки; на вча ти розв’язу ва ти за да чі
та при кла ди з ви ко ри стан ням таб лиць;
фор му ва ти на вич ки ро бо ти з тер мі на ми
«біль ше в кіль ка ра зів», «мен ше в кіль ка
ра зів»; удос ко на лю ва ти знан ня таб лич них виразів множення і ділення; розвивати ло гіч не мис лен ня, охай ність, ува гу,
старанність
Розробка уроку «Правопис префіксів
роз-, без- перенос слів з префіксами. Виразне читання» з української мови в 3-му
класі
Місюк Тамара Федорівна, учитель початкових класів, Прилуцька школа № 12 Чернігівської обл.
Анотація: План-конспект уроку з мультимедійною підтримкою (медіапрезентація
додається), мета якого — ознайомити з літературною вимовою й написанням префіксів роз-, без-; закріплювати вміння розрізняти префікси й прийменники, правильно
їх писати, переносити; розвивати орфографічну пильність, увагу до усного і друкованого слова; збагачувати словниковий запас учнів антонімами з префіксами роз-,
без-; виховувати почуття доброти, поваги
до батьків
Розробка уроку «Прикметники-синоніми та прикметники-антоніми. Уживання
прикметників у прямому та переносному
значеннях» з української мови в 4-му
класі
Міщенко Наталія Віталіївна, заступник директора з навчальної роботи, Запорізька
санаторна школа-інтернат № 7.
Анотація: План-конспект уроку, мета якого — закріпити знання про прикметник;
ознайомити із синонімічними й антонімічними значеннями прикметників; учити
вживати прикметники в прямому та переносному значеннях, формувати навички
каліграфічного письма, уміння оцінювати
свою навчальну діяльність; розвивати мовлення, спостережливість, уміння працювати в парах, групах; поповнювати словниковий запас; тренуватися давати повну й
вичерпну відповідь на запитання; сприяти
вихованню самостійності, організованості;
виховувати любов до рідної мови
Розробка уроку «Зимові народні свята»
з музичного мистецтва в 3-му класі
Мовчан Алла Анатоліївна, учитель музичного мистецтва, Охтирська школа
ім. Р. К. Рапія Сумської обл.
Анотація: План-конспект уроку з мультимедійною підтримкою (медіапрезентація
додається), мета якого — ознайомити з народними традиціями зустрічі зимових свят;
розвивати творчі здібності, емоційність;
розкрити особливості інтонаційної виразності обрядових пісень-щедрівок і пісень
зимового циклу; виховувати інтерес до народної пісні, зимових календарно-обрядових пісень

Розробка уроку «Аплікація з використанням ниток. Застосування ниток. Види
ниток. Послідовність дій під час виготовлення аплікації з ниток. Аплікація з ниток «Котик»» з трудового навчання в 2-му
класі
Могилей Надія Михайлівна, учитель початкових класів, Михайлівська школа Кам’янського р-ну Черкаської обл.
Анотація: План-конспект уроку, мета якого — формування ключових компетентностей: уміння вчитися (самоорганізовуватися
до навчальної діяльності, готувати робоче
місце); загальнокультурної (дотримуватися
норм поведінки); соціальної (продуктивна
співпраця з однокласниками); здоров’язберігаючої (мати поняття про здоров’я, здоровий спосіб життя, безпечну поведінку);
компетентності з ІКТ (вміння добувати,
осмислювати, використовувати інформацію); формування предметних компетентностей: ознайомити з видами ниток; формувати вміння виготовляти вироби з ниток;
розвивати уяву, фантазію, дрібну моторику
пальців рук; виховувати любов до праці
Дослідницько-інформаційний проект
з основ здоров’я в 4-му класі
Могилей Надія Михайлівна, учитель початкових класів, Михайлівська школа Кам’янського р-ну Черкаської обл.
Анотація: Мета проекту: поглибити знання
учнів про догляд за зубами; провести дослідницьку роботу між учнями та вчителями; розвивати бажання творчого пошуку,
досліджувати матеріал, робити висновки,
спілкуватися в групі; виховувати бережливе ставлення до свого здоров’я
Розробка уроку «Згинання і складання
паперу. Виготовлення сюжетних аплікацій з паперу і картону «Їжачок»» з трудового навчання в 2-му класі
Могилей Надія Михайлівна, учитель початкових класів, Михайлівська школа Кам’янського р-ну Дніпропетровської обл.
Анотація: План-конспект уроку на заявлену тему, мета якого — дати загальні уявлення про картон, види картону та його призначення, властивості та галузі його застосування; розвивати фантазію та уяву,
дрібну моторику рук; виховувати бережливе ставлення до матеріалу, з яким працюють
Розробка уроку «Мудрим ніхто не вродився, а навчився. Леся Українка «Біда навчить»» з літературного читання в 4-му
класі
Мороз Тетяна Романівна, учитель початкових класів, Тернопільська обласна експериментальна комплексна школа мистецтв
ім. Герети.
Анотація: План-конспект уроку на заявлену тему з мультимедійною підтримкою
(медіапрезентація додається), мета якого —
викликати інтерес до творчості Лесі Українки; розширити і поглибити знання про поетесу; розвивати вміння оцінювати вчинки
персонажів; знаходити зображувально-виражальні засоби опису героїв; виховувати
інтерес до народної мудрості, бажання
вчитися
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Розробка уроку «Лічба в межах 20.
Розв’язування задач на віднімання» з математики в 1-му класі
Мулярова Наталія Володимирівна, учитель
початкових класів, Верхньоланнівська школа Карлівського р-ну Полтавської обл.
Анотація: План-конспект уроку на заявлену тему, мета якого — повторити й узагальнити розв’язування задач на віднімання;
удосконалювати обчислювальні навички
учнів у межах 20; розвивати логічне мислення; виховувати любов до праці
Розробка уроку «Проект «Квіти в моєму житті»» з природознавства в 2-му класі
Нестеровська Тамара Сергіївна, учитель
початкових класів, Івановоселищенська
школа Глобинського р-ну Полтавської обл.
Анотація: План-конспект уроку на заявлену тему з мультимедійною підтримкою
(медіапрезентація додається), мета якого —
дізнатися якомога більше про квіти; учити
правильно доглядати за квітами класу
та шкільного подвір’я; з’ясувати значення
квітів для людини, навколишнього середовища; актуалізувати знання про кімнатні й
декоративні квіти, їх лікувальні властивості, про традиції українців, пов’язані з квітами; розвивати пізнавальний інтерес, чуття
краси; виховувати дбайливе ставлення
до природи, усвідомлення власної відповідальності за її збереження та примноження; сприяти зміцненню добрих стосунків між учнями та батьками під час роботи
над проектом
Розробка уроку «Таблиця множення
числа 2. Таблиця ділення на 2» з математики в 2-му класі
Нестеровська Тамара Сергіївна, учитель
початкових класів, Івановоселищенська
школа Глобинського р-ну Полтавської обл.
Анотація: План-конспект уроку з мультимедійною підтримкою (медіапрезентація
додається), дидактична мета якого — актуалізувати розуміння сутності арифметичних дій множення та ділення, їх взаємозв’язок, розуміння переставного закону
множення; дослідити складену таблицю
множення числа 2, таблицю ділення
на 2 та таблицю ділення зі значеннями частки — числа 2; навчати застосовувати табличні результати під час виконання вправ
на обчислення
Розробка уроку «Написання малої букви з, складів та слів із нею. Складання
та запис речень» з навчання грамоти
в 1-му класі
Нікіфорова Антоніна Іванівна, учитель
початкових класів, Червоножовтневий
НВК Станично-Луганського р-ну Луганської обл.
Анотація: План-конспект уроку, мета якого — навчити писати малу букву з, з’єднувати її з іншими; переписувати рукописними
буквами друковані літери, зберігаючи правильну форму, ширину, висоту букв, правильне розташування на рядку; розвивати
фонематичний слух, логічне мислення, увагу, пам’ять; збагачувати словниковий запас;
виховувати відповідальність, любов до природи; привчати до самоаналізу

Розробка уроку «Різноманітність рослин у природі» з природознавства в 3-му
класі
Новікова Ірина Валентинівна, учитель початкових класів, Великолепетиська школа
№ 1 Херсонської обл.
Анотація: План-конспект уроку на заявлену тему, мета якого — формувати уявлення
про різноманітність рослинного світу (про
водорості, мохи, хвощі, папороті, хвойні
та квіткові рослини), їх ознаки; розвивати
вміння розрізняти окремі рослини цих
груп, розуміти значення їх у природі і в
житті людини; виробляти вміння узагальнювати, робити висновки; виховувати спостережливість, допитливість, взаємоповагу
у спільній діяльності, здатність до самовираження кожного учня, любов до рослин,
любов до рідного краю
Розробка уроку «Дружба» з основ здоров’я в 1-му класі
Оверченко Лариса Григорівна, учитель початкових класів, Смілянська школа № 11
Черкаської обл.
Анотація: План-конспект уроку на заявлену тему, мета якого — дати поняття, що таке
дружба; навчати дітей знаходити спільну
мову з однокласниками; розвивати бажання виховувати позитивні риси характеру;
виховувати почуття дружби, взаємодопомоги
Розробка уроку «В. Сухомлинський
“Я хочу сказати своє слово”» з літературного читання в 2-му класі
Овлах Вікторія Миколаївна, учитель початкових класів, Запорізька гімназія № 45.
Анотація: План-конспект уроку, мета якого — актуалізувати і розширювати знання
про творчість В. Сухомлинського; розвивати спостережливість, мовлення, творчу
уяву, критичне мислення; виховувати
ціннісне ставлення до природи, здатність
дивитись і бачити, слухати і чути
Цикл уроків з навчання грамоти (читання) для 1-го класу
Олійник Світлана Олександрівна, учитель
початкових класів, Шепетівська школа
І–ІІІ ступенів — гімназія Хмельницької обл.
Анотація: Розробка циклу уроків
Розробка уроку «Поняття про прислівник як частину мови» з української мови
в 4-му класі
Осінська Світлана Миколаївна, учитель початкових класів, Овруцька № 3 Житомирської обл.
Анотація: План-конспект уроку з мультимедійною підтримкою (медіапрезентація
додається), мета якого — ознайомити
з основними ознаками прислівника; навчати розрізняти серед поданих слів присліввники, ставити до них питання; формувати
мовно-мовленнєві компетенції; розвивати
творчу уяву та пізнавальну активність;
виховувати спостережливість і ціннісне
ставлення до мови та мовлення
Розробка уроку «Щасливого Різдва!»
з англійської мови в 3-му класі

Усі представлені роботи опубліковані на веб-сайті видавництва:
http://osvita.ua/school/lessons_summary/

Охотська Тетяна Павлівна, учитель англійської мови, Спеціалізована економікоправова школа з поглибленим вивченням
іноземної мови приватного вищого навчального закладу Харківський гуманітарний університет «Народна українська
академія».
Анотація: План-конспект уроку на заявлену тему. Objectives: to revise the vocabulary
and structures on the topic «Christmas», to
develop reading skills; to identify an object
with the help of an oral description of it; to
write post cards
Розробка уроку «В. Біанки «Хвости»»
з літературного читання в 2-му класі
Пащенко Валентина Трохимівна, учитель
початкових класів, Курахівська школа
№ 5 Мар’їнського р-ну Донецької обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за явлену те му, ме та яко го — роз ши рен ня
читацького кругозору, розвиток інтересу
до читання; формування вміння самостійно ви бра ти в бі б ліо те ці по тріб ну кни гу;
ви хо ван ня дбай ли во го став лен ня до при роди
Розробка уроку «Сучасний комп’ютерний світ. Безпечний Інтернет» з інформатики в 4-му класі
Петриченко Оксана Леонідівна, учитель
початкових класів, Хмельницький НВК
№ 4.
Анотація: План-конспект уроку з мультимедійною підтримкою (медіапрезентація
додається), мета якого — познайомити з історією виникнення комп’ютера, проблемами Інтернету; формувати навики поведінки
в інформаційному суспільстві з метою
безпечного користування Інтернетом;
розвивати критичне мислення, проводити
аналіз діяльності; виховувати дисципліну
при користуванні Інтернетом, готовність
прийти на допомогу, культуру спілкування
в мережі
Розробка уроку «Про що мріють сніжинки?» з російської мови в 4-му класі
Пирогова Лариса Володимирівна, учитель
початкових класів, Одеська школа № 92.
Анотація: План-конспект уроку на заявлену тему, мета якого — навчити описувати
предмет, ставити питання й відповідати
на них, дати інформацію про сніжинки, писати твір з елементами опису; розвивати
писемне мовлення, фантазію; виховувати
доброту, любов до природи, допитливість
Розробка уроку «Іменник як частина
мови. Іменники, що означають назви істот
і неістот» з української мови в 3-му класі
Плакс Лариса Борисівна, учитель початкових класів, Сумська школа № 23.
Анотація: План-конспект уроку, мета якого — формувати вміння розпізнавати іменник за його істотними ознаками; вчити розрізняти назви істот і неістот; розвивати пізнавальну активність, уміння будувати
повні відповіді на запитання, знаходити
іменники в текстах; збагачувати словниковий запас; удосконалювати навички грамотного письма; виховувати культуру спілкування, уважність
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Розробка уроку «Посвята в козачата»
для 1-х класів
Поклонська Світлана Олексіївна, учитель
фізичної культури, Дергачівський ліцей
№ 2 Харківської обл.
Анотація: План-конспект уроку на заявлену тему, мета якого — ознайомити з культурно-національним середовищем шляхом
відродження козацьких традицій; розвивати швидкість, силу, спритність, кмітливість;
зацікавити історією народу; виховувати
патріотизм, повагу, любов до минулого й
сьогодення України, бажання захищати
свою Батьківщину

Похваленко Оксана Юріївна, заступник
директора з навчально-виховної роботи,
Львівський НВК «Загальноосвітня школаінтернат І ступеня — спеціалізована школаінтернат ІІ–ІІІ ступенів» Бериславського
р-ну Херсонської обл.
Анотація: Конспект уроку на заявлену тему, мета якого — закріпити знання учнів
про площу фігур; учити застосовувати формули під час розв’язування задач; формувати вміння застосовувати отримані знання
на практиці та в житті; розвивати логічне
мислення, уяву, пам’ять, увагу; виховувати
інтерес до вивчення математики

Розробка уроку «Властивості додавання» з математики в 2-му класі
Полтавська Валентина Андріївна, учитель
початкових класів, Запорізький НВК
«Вибір».
Анотація: План-конспект уроку з мультимедійною підтримкою (медіапрезентація
додається), мета якого — сформувати уявлення про властивості додавання, уміння
використовувати ці властивості для зручності обчислень; тренувати обчислювальні
навички, уміння аналізувати та розв’язувати текстові задачі; розвивати логічне мислення, уяву, мовлення, пам’ять; виховувати
любов до математики

Розробка уроку «Загальне поняття про
іменник. Іменники, що означають назви істот і неістот» з української мови в 3-му
класі
Праннік Віра Володимирівна, педагог-організатор, Новолазарівська школа Казанківського р-ну Миколаївської обл.
Анотація: План-конспект уроку, мета якого — розширювати знання про іменник;
удосконалювати вміння виділяти іменник
серед інших частин мови через правильно
поставлене запитання, ознайомити з термінами: «назви істот» і «назви неістот»; збагачувати словниковий запас і вдосконалювати навички грамотного письма; виховувати
любов до рідної землі

Розробка уроку «Закріплення таблиці
множення числа 2. Розв’язування вправ
і задач на дві дії різного ступеня» з математики в 2-му класі
Посошко Людмила Федорівна, учитель початкових класів, Бердянська школа № 7
Запорізької обл.
Анотація: План-конспект уроку з мультимедійною підтримкою (медіапрезентація додається), мета якого — формувати навички
розв’язування прикладів і задач, які включають дії різного ступеня; закріпити знання
з теми «Множення числа 2»; розвивати логічне мислення і увагу; виховувати наполегливість, почуття відповідальності, дружби
Розробка уроку «Угорщина — казкова
країна-сад» з курсу «Маленькі українці
подорожують країнами Євросоюзу» в 4-му
класі
Похваленко Оксана Юріївна, заступник
директора з навчально-виховної роботи,
Львівський НВК «Загальноосвітня школаінтернат І ступеня — спеціалізована школаінтернат ІІ–ІІІ ступенів» Бериславського рну Херсонської обл.
Анотація: Конспект уроку на заявлену тему
з мультимедійною презентацією, мета якого — продовжити знайомити з країнами —
членами Євросоюзу; ознайомити з географічними особливостями, природою, культурою Угорщини; вдосконалювати навички
пошуку в тексті відповідей на питання;
формувати навички роботи з географічними картами, навички роботи в групі; розвивати логічне мислення; виховувати повагу
до культури та традицій інших народів
Розробка уроку «Розв’язування задач
на знаходження площі прямокутника
і квадрата» з курсу «Елементи геометрії»
в 4-му класі
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Розробка уроку «Іменник» з української мови в 4-му класі
Прищепа Оксана Михайлівна, учитель початкових класів, Чемеровецький НВК № 1
«ЗОШ І–ІІІ ступенів, ліцей та МНВК»
Хмельницької обл.
Анотація: План-конспект уроку на заявлену тему, мета якого — закріпити знання учнів про відмінювання іменників; розвивати
вміння порівнювати, аналізувати; збагачувати словниковий запас школярів; виховувати інтерес до вивчення мови
Розробка уроку «Водойми України»
з природознавства в 1-му класі
Пузенко Лілія Степанівна, учитель початкових класів, Попаснянська № 1 Луганської обл.
Анотація: План-конспект уроку, мета якого — формувати уявлення про водойми
України; ознайомити з природними та
штучними водоймами, найбільшими річками й озерами; продовжити формувати
вміння й навички роботи з картою, підручником; розвивати допитливість, пізнавальний інтерес до вивчення водойм України;
виховувати любов до природи, бережне
ставлення до водойм рідного краю
Розробка уроку «Мої захоплення» з англійської мови в 3-му класі
Пушкарьова Ольга Олександрівна, учитель
англійської мови, Великознам’янська школа № 1 Кам’янсько-Дніпровського р-ну Запорізької обл.
Анотація: План-конспект уроку, мета якого — закріпити лексичні одиниці, відпрацювати їх в усному і писемному мовленні;
розвивати навички діалогічного мовлення
за темою, використовуючи структурні
групи Do you like?; I don’t like/I like; Let’s;

відпрацьовувати техніку читання на основі
вправ підручника; удосконалювати фонематичний слух; виховувати любов до активного відпочинку
Розробка уроку «Спостереження за
словами з омонімічними коренями» з української мови в 2-му класі
Ребрій Наталя Михайлівна, учитель початкових класів, Херсонська спеціалізована
школа № 27 з поглибленим вивченням інформатики та іноземних мов.
Анотація: План-конспект уроку на заявлену тему, мета якого — учити розрізняти
слова з омонімічними коренями; закріплювати вміння добирати споріднені слова та
визначати корінь; розвивати навички зв’язного мовлення; збагачувати словниковий
запас учнів; виховувати інтерес до матеріалу, що вивчається
Розробка уроку «Із чого це виготовлено» з природознавства в 1-му класі
Ревякіна Ірина В’ячеславівна, учитель початкових класів, Мелітопольська гімназія
№ 19 Запорізької обл.
Анотація: План-конспект уроку з мультимедійною підтримкою, мета якого — ознайомитися з природними матеріалами,
з яких зроблені предмети, необхідні людині; навчитися наводити приклади природних матеріалів, з яких людина виробляє
предмети вжитку; дати уявлення про виробництво дерев’яних виробів, чавуну, сталі, тканин; розвивати вміння досліджувати
природні об’єкти й об’єкти, створені людиною; вчитися дбайливо ставитися до природних багатств, поважати працю людей
Розробка уроку «З моєї математичної
скарбнички» з математики в 4-му класі
Рєпіна Ірина Олексіївна, учитель початкових класів, Лубенська школа № 2 Полтавської обл.
Анотація: Конспект уроку на заявлену тему, мета якого — удосконалювати вміння
знаходити значення виразів на сумісні дії
з багатоцифровими числами, знати порядок дій; формувати навички швидких усних
обчислень; відпрацьовувати вміння розв’язувати задачі на знаходження середнього арифметичного; розвивати мислення, пам’ять, увагу, навички каліграфічного
письма; виховувати старанність, наполегливість, працелюбність, почуття взаємодопомоги, бажання допомагати друзям, повагу до людей праці
Розробка уроку «Ти в моєму серці,
Україно!» з літературного читання в 4-му
класі
Руда Оксана Олександрівна, учитель початкових класів, Острозький НВК «Школа І–
ІІІ ст. — гімназія» Рівненської обл.
Анотація: План-конспект уроку на заявлену тему, мета якого — познайомити учнів
із життєвим і творчим шляхом поета
О. О. Ундіра, презентувати його збірки поезій; розвивати навички виразного читання
віршів, прищеплювати інтерес до творчості
поета, виховувати почуття гордості за поета-земляка та виховувати ціннісне ставлення до мистецтва
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Розробка уроку «Червона шапочка»
з математики в 1-му класі
Руденко Наталія Михайлівна, учитель початкових класів, Бобровицька школа № 2
Чернігівської обл.
Анотація: План-конспект уроку, мета якого — сформувати вміння утворювати число
9 додаванням одиниці до попереднього числа, ознайомити з цифрою 9 і навчити її писати, закріпити нумерацію в межах 9; розвивати вміння аналізувати і порівнювати,
удосконалювати навички самоконтролю;
заохочувати співпрацю дітей, виховувати
товариські взаємини та почуття колективізму
Розробка уроку «Українська мова —
державна мова України» з курсу «Я і Україна» в 4-му класі
Руденко Олена Миколаївна, учитель, Стародубівська школа Мангушського р-ну
Донецької обл.
Анотація: План-конспект уроку, мета якого — сформувати поняття про українську
мову, поглиблювати знання про державну
мову; розкрити красу і мелодійність рідної
мови; розвивати мовленнєвий запас слів,
увагу, мислення; виховувати любов до рідної мови, бажати більше дізнатися про неї,
правильно нею користуватися
Розробка уроку «З чистого джерела народної творчості» з літературного читання
в 3-му класі
Рудковська Ірина Миколаївна, учитель української мови та літератури, Львівський
НВК «Школа І ступеня — гімназія».
Анотація: Конспект уроку на заявлену тему, у якому учень розрізняє авторські
і фольклорні твори; визначає народні і літературні казки; читає твір, визначає тему
і мету прочитаного; працює над образами
дійових осіб; пояснює, якими якостями наділені позитивні і негативні герої; висловлює свою оцінку щодо поведінки, вчинків
персонажів; робить висновок, що в таких
казках добро перемагає зло
План-конспект уроку-змагання з фізичної культури, присвяченого Олімпіаді
в Ріо-де-Жанейро 2016 року, для 3-х класів
Савельєва Жанна Георгіївна, учитель початкових класів, Черкаська гімназія № 9
ім. О. М. Луценка.
Анотація: План-конспект уроку з мультимедійною підтримкою, мета якого — ознайомити: з історією Олімпійських ігор; найвищими досягненнями українських спортсменів
на
Олімпіадi–2016;
розучити
олімпійські естафети, вправи в русі; вчити
вимірювати частоту серцевих скорочень;
повторити раніше вивчені естафети; удосконалювати організовуючі вправи, різновиди ходьби, стрибків, бігу; розвивати спритність, точність, координацію рухів, швидкісно-силові якості; формувати: увагу, пам’ять;
виховувати: гордість за досягнення українських спортсменів на; інтерес до Олімпійських ігор; бажання брати участь в естафетах; моральні якості особистості
Розробка уроку «Пожежна безпека»
з основ здоров’я в 3-му класі

Савченко Вікторія Дмитрівна, директор
школи, учитель початкових класів, Новобузька школа № 9 Миколаївської обл.
Анотація: План-конспект уроку на заявлену тему з мультимедійною підтримкою (медіапрезентація додається), мета якого — поглиблювати та систематизувати знання про
причини виникнення пожежі, ознаки несправності електричних приладів; формувати навички та вміння поводити себе
в небезпечних ситуаціях: вчити вимикати
несправні прилади, гасити міні-пожежу,
викликати допомогу; спонукати до дотримання правил користування електричними
приладами; розвивати життєві компетентності, навички самостійності, відповідальності, уміння зосередитися при виникненні
надзвичайної ситуації; виховувати бережливе ставлення до свого життя і здоров’я,
вміння економно використовувати електричний струм
Розробка уроку «Усне додавання виду
38+52. Задачі на зустрічний рух» з математики в 3-му класі
Саламаха Людмила Михайлівна, учитель
початкових класів, Одеська загальноосвітня школа № 92.
Анотація: План-конспект уроку з мультимедійною підтримкою (медіапрезентація
додається), мета якого — опрацювати випадок додавання двоцифрових чисел, коли
сума одиниць доданків дорівнює десяти;
ознайомити з поняттям «зустрічний рух»;
розвивати навички самоконтролю, увагу,
мислення; формувати комунікативну компетентність; виховувати старанність у навчанні, допитливість; бажання берегти
і примножувати багатства рідної землі
Розробка
уроку
«Дерева,
кущі
та трав’янисті рослини» з природознавства в 1-му класі
Сараєва Надія Іллівна, учитель початкових
класів, Дніпропетровський НВК № 137
«Ліцей — загальноосвітній навчальний заклад».
Анотація: План-конспект уроку на заявлену тему з мультимедійною підтримкою
(медіапрезентація додається), мета якого —
познайомити з різноманітним світом рослин; навчати порівнювати дерева, кущі
та трав’янисті рослини; розвивати мовлення, мислення; виховувати допитливість;
інтерес до вивчення природи; любов
до природи
Розробка уроку «Формування негативного ставлення до куріння та алкоголю.
Моделювання ситуацій відмови від пропозицій, що можуть мати негативні наслідки» з основ здоров’я в 4-му класі
Свір Наталія Володимирівна, учитель початкових класів, Смілянський НВК «Загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів № 3 — колегіум» Черкаської обл.
Анотація: План-конспект уроку, мета якого — поглиблювати знання про згубну дію
на здоров’я людини алкоголю та тютюнопаління; вчити способів відмови від небезпечної пропозиції; виховувати бажання вести
здоровий спосіб життя; розвивати вміння
відстоювати власні переконання, оцінюва-
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ти свої вчинки і приймати рішення, виховувати здатність протидіяти небезпечним
пропозиціям
Розробка уроку «У кожного свій талант» з позакласного читання в 2-му класі
Семененко Ганна Володимирівна, учитель
початкових класів, Охтирська школа № 5
імені Р. К. Рапія Сумської обл.
Анотація: План-конспект уроку, мета якого — познайомити з творами, у яких
прославляється людина як творча особа;
розширювати читацький світогляд; учити
систематизувати й узагальнювати прочитане; удосконалювати вміння переказувати
прочитане; сприяти розвиткові інтересу
до книжок для пошуку відповідей на запитання та формування читацьких смаків; виховувати повагу до творчих людей; сприяти
розвитку творчості
Розробка уроку «Сім’я. Родовідне дерево. Рід, родина, рідня» з предмета «Я у світі» в 3-му класі
Семенець Валентина Григорівна, учитель
початкових класів, Перещепинський НВК
«Родина» Новомосковського р-ну Дніпропетровської обл.
Анотація: План-конспект уроку з мультимедійною підтримкою (медіапрезентація
додається), мета якого — розширити і поглибити поняття про склад сім’ї, її значення
для людини; формувати поняття «родина,
рідня, рід»; вчити складати родовідне дерево; пробуджувати пізнавальний інтерес
до історії свого родоводу; розвивати мислення, мовлення; виховувати любов до членів своєї родини, гордість за свій рід, бажання допомагати батькам
Методична розробка «Уроки позакласного читання в 2 класі з використанням інтерактивних технологій»
Середа Світлана Миколаївна, учитель початкових класів, Попівський НВК № 2 Карлівського р-ну Полтавської обл.
Анотація: У матеріалі на заявлену тему
авторка наголошує, що основними завданнями уроків роботи з дитячою книжкою,
позакласного читання в 1–4 класах є формування читацької самостійності учнів,
сприяння розвитку інформаційної культури молодших школярів
Розробка уроку «Додавання і віднімання чисел у межах 10» з математики в 1-му
класі
Сіварга Наталя Миколаївна, учитель початкових класів, Надеждівський НВК Криворізького р-ну Дніпропетровської обл.
Анотація: План-конспект уроку на заявлену тему, мета якого — закріпити навички
таб лич но го до да ван ня і від ні ман ня чи сел
у ме жах 10, вчи ти розв’язу ва ти за да чі;
роз ви ва ти пам’ять, ува гу, спо сте реж ливість, ло гіч не мис лен ня, кміт ли вість;
виховувати пізнавальний інтерес до математики
Розробка уроку «Число і цифра 9.
Утворення числа 9. Написання цифри
9. Геометричний матеріал» з математики
в 1-му класі
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Склярова Людмила Михайлівна, учитель
початкових класів, Чемужівська школа Зміївського р-ну Харківської обл.
Анотація: План-конспект уроку, мета якого — формувати уявлення про утворення
числа 9 з попереднього та 1, учити співвідносити число і кількість предметів, ознайомити з цифрою 9, закріпити вміння розрізнювати геометричні фігури; розвивати кругозір, образне мислення, м’язи пальців рук,
цікавість; виховувати, уважність, акуратність, чіткість у роботі, взаємодопомогу,
любов до спорту
Методичні поради «Робота зі словниковими словами» для 1-х класів
Становська Олена Борисівна, учитель початкових класів, Київська школа № 10.
Анотація: Збірник містить підбір різних видів вправ для уроків рідної мови, читання,
математики, природознавства, які дають
можливість учням у цікавій формі засвоїти
вимову й написання словникових слів, передбачених навчальною програмою
Розробка уроку «Домашні улюбленці.
Як потрібно доглядати за домашніми
улюбленцями» з природознавства в 1-му
класі
Стасенко Олена Володимирівна, учитель
початкових класів, Мелітопольська школа
№ 24 Запорізької обл.
Анотація: План-конспект уроку з мультимедійною підтримкою та методичними додатками, мета якого — формувати уявлення
про різноманітність тварин; закріпити
знання про їхнє значення для людини; ознайомити з життям і повадками домашніх тварин; розвивати навички спостереження й
догляду за ними; розкривати моральну, естетичну, пізнавальну й практичну цінність
домашніх улюбленців; виховувати відповідальність за них
Розробка уроку «Звуки [к] [к’]. Букви К
к. Читання складів, слів. Робота з текстом:
читання, бесіда за змістом» з навчання
грамоти в 1-му класі
Стрюкова Юлія Миколаївна, учитель початкових класів, Чорноморська школа
№ 4 Одеської обл.
Анотація: План-конспект уроку з мультимедійною підтримкою (медіапрезентація
додається), мета якого — познайомити
зі звуками [к] [к’], буквами К к; удосконалювати навички звукового аналізу; учити
читати склади; слова; речення; розвивати
мовлення, фонематичний слух, увагу,
пам’ять; словесно-логічне й наочно-образне мислення; розвивати вміння робити висновки, формулювати правила; виховувати
інтерес до читання, культуру спілкування;
уміння слухати один одного, спостережливість; чуйне ставлення до природи
Розробка уроку «Узагальнена таблиця
додавання й віднімання одноцифрових чисел. Знаходження за таблицею результатів
додавання та віднімання. Периметр квадрата» з математики в 2-му класі
Ступак Тетяна Михайлівна, учитель початкових класів, Талалаївська школа Чернігівської обл.
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Анотація: План-конспект уроку, мета якого — сприяти розвитку вміння застосовувати діяльнісний метод для «відкриття»
нових знань; навчити користуватися таблицею додавання і віднімання одноцифрових
чисел; навчати обчислювати периметр
квадрата; розвивати пізнавальну активність, робити висновки, висловлювати
власну думку; розвивати логічне мислення,
виховувати дбайливе ставлення до хліба
Розробка уроку «»Із янголом на плечі»
(Література рідного краю)» з літературного читання в 4-му класі
Сулятицька Олександра Іванівна, учитель
початкових класів, Яблунівська школа Косівського р-ну Івано-Франківської обл.
Анотація: План-конспект уроку на заявлену тему, мета якого — ознайомити з особистістю поета, видавця, нашого земляка
Івана Малковича; розширити коло читацьких інтересів до вивчення рідного краю;
розвивати навички самостійної роботи
з книгою; виховувати повагу до своїх
земляків
Розробка уроку «Леся Українка «Мамо,
іде вже зима»» з літературного читання
в 3-му класі
Супряга Таїса Леонідівна, учитель початкових класів, Зорянська початкова школа —
садок Криничанського р-ну Дніпропетровської обл.
Анотація: План-конспект уроку на заявлену тему, мета якого — розширити уявлення учнів про творчість Лесі Українки;
вчити сприймати поетичні твори; формувати навички виразного читання; збагачувати словник; розвивати творчу уяву,
образне мислення; виховувати почуття любові до родини, дбайливого ставлення до
природи
Розробка уроку «Збережемо природу
України разом» з природознавства в 4-му
класі
Тараненко Лариса Миколаївна, учитель початкових класів, Кам’янська школа № 30
Дніпропетровської обл.
Анотація: План-конспект уроку-проекту
на заявлену тему, навчальна мета якого —
розширити уявлення про наслідки діяльності людини; дати правові знання з громадянської освіти (ознайомлення зі змістом
та формами реалізації прав громадян);
удосконалювати навички групової роботи
Розробка проекту «Калина — одвічний
символ України» з літературного читання,
української мови та природознавства
в 2-му класі
Теслевич Мар’яна Василівна, учитель початкових класів, Хустський НВК № 1 Закарпатської обл.
Анотація: Розробка проекту на заявлену тему з мультимедійною підтримкою (медіапрезентація додається), навчальна мета якого — збагатити учнів відомостями про калину і донести до них її символічний зміст,
установити зв’язок між літературою, музикою, природознавством; удосконалювати
навики виразного художнього читання поезії та ідейно-художнього їх аналізу

Розробка уроку «»Чарлі та шоколадна
фабрика. Хлопчик, який ніколи не припиняв мріяти» (за однойменним твором Роальда Дала)» з англійської мови в 4-му
класі
Ткачук Лариса Ярославівна, учитель англійської мови, Городенківська школа № 1 Івано-Франківської обл.
Анотація: План-конспект уроку з мультимедійною підтримкою (медіапрезентація
додається), мета якого — навчити читати
уривок адаптованого літературного твору
та знаходити потрібну інформацію, здогадуватися про значення невідомих слів
з контексту, використовувати мовні опори
для діалогічного й монологічного мовлення,
давати характеристику герою, коментувати
побачене чи почуте, аргументовано висловлювати думку; розвивати творчу уяву, логічне мислення; удосконалювати навички
переказу прочитаного, усного монологічного і діалогічного мовлення; формувати вміння аналізувати й узагальнювати; стимулювати допитливість і любов до читання, бажання долучитися до світової літературної
скарбниці; виховувати уважного читача,
доброту, людяність, щирість, ввічливість
Методична розробка «Вивчення елементів синтаксису на матеріалах І. Франка в початкових класах» в 1-х — 2-х класах
Ткачук Ніна Миколаївна, учитель початкових класів, Ладанська гімназія Прилуцького р-ну Чернігівської обл.
Анотація: У матеріалі на заявлену тему з досвіду роботи авторка пише, що, навчаючи
школярів правильно інтонувати речення й
позначати на письмі межі речень, можна
використати такі прийоми, як виразне
читання тексту в особах, співвіднесення речення та його графічної і словесно-графічної моделей
Розробка уроку «Звуки [дз], [дз’], позначення їх буквосполученням «дз». Опрацювання тексту «Лісовий майстер». Загадка»
з навчання грамоти в 1-му класі
Ткачук Ніна Миколаївна, учитель початкових класів, Ладанська гімназія Прилуцького р-ну Чернігівської обл.
Анотація: План-конспект уроку з мультимедійною підтримкою (медіапрезентація
додається), мета якого — формувати навички злитого вимовляння африкат [дз], [дз’],
вчити читати склади, слова, текст з [дз], поглиблювати вміння співвідносити звукобуквені структури слів, збагачувати словниковий запас учнів, виховувати любов
до птахів і бажання їм допомагати
Розробка уроку «Конструювання з деталей технічних наборів. Колективне конструювання на тему «Наше селище»»
з трудового навчання в 2-му класі
Ткачук Ніна Миколаївна, учитель початкових класів, Ладанська гімназія Прилуцького р-ну Чернігівської обл.
Анотація: План-конспект уроку на заявлену тему, мета якого — вчити створювати
будівлі, об’єднані загальною темою, закріплювати вміння передавати конструкції будівель відповідно до їх призначення, розвивати спостережливість, уміння працювати
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в групах, виховувати повагу до праці дорослих, бережне ставлення до результатів
праці
Розробка уроку «Гриби. Різноманітність і значення грибів у природі та житті
людини» з природознавства в 3-му класі
Толкачова Ольга Іванівна, учитель початкових класів, Криворізький НВК № 35 «Загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів — багатопрофільний ліцей «Імпульс»» Дніпропетровської обл.
Анотація: План-конспект уроку, мета якого — формування поняття «гриби», знайомство дітей з найпоширенішими їстівних
та отруйних грибів, особливостями їх розмноження, ознайомлення з цікавинками
навколишнього світу; розвиток дослідницьких та творчих здібностей, уміння порівнювати, робити висновки; прищеплення дітям
любові та бережного ставлення до природи
Розробка логопедичного заняття «Диференціація звуків [с] — [ш] в складах,
словах» в 1-му класі
Том’юк Людмила Миколаївна, учитель-логопед, Чигиринський навчально-реабілітаційний центр Черкаської обл.
Анотація: План-конспект логопедичного
заняття на заявлену тему, мета якого —
активізація мовленнєвої діяльності учнів,
розвиток їх пізнавальних здібностей, закріплення звуковимови звуків [с] — [ш]
в складах, словах, виховання звукової культури мовлення, комунікативних форм спілкування
Розробка уроку «Харчування і здоров’я» з основ здоров’я в 4-му класі
Третяк Любов Олександрівна, учитель початкових класів, Богуславська школа
№ 3 Київської обл.
Анотація: План-конспект уроку, мета якого — розширити та закріпити знання про
вплив харчування на здоров’я; розкрити
роль води і поживних речовин для організму людини, зв’язок між харчовою цінністю
та корисністю продуктів і фізичним розвитком та самопочуттям; значення вітамінів; поняття про збалансоване харчування;
розвивати навички визначення якості їжі;
потребу правильно харчуватися; виховувати відповідальне ставлення до власного
здоров’я
Розробка уроку «Як зимують птахи й
звірі» з природознавства в 1-му класі
Туровська Наталія Василівна, вихователь
ГПД, Ємільчинська № 1 Житомирської обл.
Анотація: План-конспект уроку на заявлену тему, мета якого — установити взаємозв’язки між змінами в природі, у житті рослин та в житті тварин; продовжувати формувати вміння порівнювати за істотними
ознаками тварин, класифікувати їх; виховувати бажання допомагати птахам взимку;
розвивати зв’язне мовлення
Розробка уроку «Закріплення звуків
[з], [з’], букви «зе». Текст «Узимку»» з читання в 1-му класі
Удовиченко Віта Миколаївна, учитель початкових класів, Вільнянська школа Апос-

толівського р-ну Дніпропетровської обл.
Анотація: План-конспект уроку на заявлену тему, мета якого — закріплювати вміння
виділяти у словах звуки [з], [з’], здійснювати звуко-буквений аналіз слів, формувати
навички правильного, свідомого, виразного
читання; збагачувати активний і пасивний
словник; розвивати пізнавальні й творчі
здібності, уяву, фантазію; виховувати любов до природи
Методична розробка «Самопідготовка
з української мови» в 2-х — 4-х класах
Усенко Ольга Григорівна, вихователь групи
продовженого дня, Новобузька школа № 1
Миколаївської обл.
Анотація: План-конспект заняття на заявлену тему, мета якого — закріплювати
вміння самостійно виконувати домашнє завдання з української мови, узагальнювати
знання про речення, іменник, апостроф, перенос слів; навчати працювати з довідковою літературою; розвивати пам’ять, уяву,
критичне мислення; виховувати позитивне
ставлення до навчання, бажання самостійно здобувати знання
Розробка уроку «Інструктаж з безпеки
життєдіяльності.
Підготовчі
вправи
до танців. Рухлива гра» з ритміки в 4-му
класі
Успенська Людмила Іванівна, учитель ритміки, Сумський спеціальний НВК «Загальноосвітня школа І ступеня № 37 «Зірочка»».
Анотація: План-конспект уроку на заявлену тему, мета якого — формування просторових уявлень, розвиток рухових навичок;
керування темпом рухів і узгодження рухів
з музикою; розвиток відчуття ритму
та здатності відчувати в музиці, рухах і мові
ритмічну виразність; корекція недостатньої
диференційованості й координованості рухів у просторі; формування наполегливості,
вимогливості, терпеливості
Розробка уроку «Птахи» з природознавства в 3-му класі
Фещенко Олена Федорівна, учитель початкових класів, Остриківська школа Токмацького р-ну Запорізької обл.
Анотація: План-конспект уроку на заявлену тему з мультимедійною підтримкою (медіапрезентація додається), мета якого —
розширити знання про птахів, а про розподіл птахів на групи за формою дзьоба і способом живлення; розвивати креативне мислення, пам’ять, уяву, увагу та практичні навички дослідження; виховувати бережливе
ставлення до птахів
Розробка уроку «Свiт наших захоплень» з англійської мови в 3-му класі
Хоменко Надія Іванівна, учитель англійської мови, Бердянська спеціалізована школа № 16 з поглибленим вивченням іноземних мов.
Анотація: План-конспект уроку з мультимедійною підтримкою (медіапрезентація
додається), практична мета якого — формувати навички монологічного та діалогічного
мовлення, активізувати вживання лексики
з теми, формувати навички вживання граматичних структур типу Present Simple
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і Present Continuous, розвивати вміння аудіювати текст, ігноруючи незнайомі слова
Методична розробка «Крилаті вислови
і фразеологізми на уроках мови»
Цуцуран Ірина Василівна, учитель початкових класів, Криворізька школа № 90 Дніпропетровської обл.
Анотація: У статті показано, як фразеологізми у вигляді прислів’їв та приказок
не лише прикрашають мову і допомагають
влучно й дохідливо передавати думки, а й
ефективно впливають на морально-етичну
сферу людини
Розробка уроку «Складання таблиці
множення числа 7. Розв’язування вправ
та задач на застосування таблиці множення числа 7» з математики в 2-му класі
Чавалюк Світлана Петрівна, учитель початкових класів, Овруцька школа № 3 Житомирської обл.
Анотація: План-конспект уроку, мета якого — ознайомити з таблицею множення
числа 7; удосконалювати обчислювальні навички; закріплювати таблицю множення
числа 7 при розв’язуванні вправ і задач;
продовжувати формувати навички і каліграфію письма; розвивати логічне й математичне мовлення, пам’ять, увагу, творчі
здібності; виховувати інтерес до математики, старанність, наполегливість
Розробка уроку «Змінювання дієслів
за часами. Правопис особових закінчень
дієслів» з української мови в 4-му класі
Черданцева Ірина Петрівна, учитель початкових класів, Дніпродзержинський ЗНЗ
І ступеня — гімназія № 39 Дніпропетровської обл.
Анотація: План-конспект уроку, мета якого — формувати вміння визначати дієслова
в тексті, змінювати їх за часами, особами,
числами, закріпити правопис особових закінчень, повторити види речень за метою
висловлення; використовувати знання про
творчість Т. Шевченка, Лесі Українки,
І. Франка, Д. Чередниченка за темою уроку; розвивати вміння вчитися, усне мовлення, аналітико-синтетичні можливості мислення; виховувати повагу до рідної землі,
вміння бачити красу української природи
тощо
Розробка уроку «Змінювання дієслів
за часами» з української мови в 4-му класі
Черній Олена Віталіївна, учитель початкових класів, Великолепетиська школа № 1
Херсонської обл.
Анотація: План-конспект уроку на заявлену тему, мета якого — розширити й поглибити знання про час дієслів; формувати
вміння визначати час дієслів, утворювати
різні часові форми; учити доцільно і правильно вживати дієслова у мовленні; розвивати вміння спостерігати, робити висновки;
виховувати любов до рідної мови
Розробка уроку «Добро починається
з тебе» з етики в 2-му класі
Чернова Галина Миколаївна, учитель початкових класів, Кам’янська школа № 30
Дніпропетровської обл.
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Анотація: План-конспект уроку з методичними додатками, мета якого — формувати
уявлення про чуйність і доброзичливість,
учити характеризувати події та явища
як прояви добра і зла; розкрити моральний
зміст доброти; сприяти розвитку мотивації
до добрих і гуманних учинків; підвести учнів до розуміння важливості прояву милосердя, людяності; виховувати бажання творити добро, жити за «золотими правилами»
моралі
Розробка уроку «Краса. Обов’язок. Відповідальність. В. Сухомлинський «Чому
голуби прилетіли до Олега»» з літературного читання в 3-му класі
Чорнобривець Тетяна Калістратівна, учитель початкових класів, Користівська школа І Олександрійського р-ну Кіровоградської обл.
Анотація: План-конспект уроку позакласного читання
Розробка уроку «Золоті зернята» з літературного читання в 2-му класі
Шадей Надія Іванівна, учитель початкових
класів, Рожнятівська школа Івано-Франківської обл.
Анотація: План-конспект уроку на заявлену те му з муль ти ме дій ною під трим кою
(ме ді ап ре зен та ція до да єть ся), ме та яко го — ознайомити з періодичними виданнями; роз кри ти зміст по нять «пе рі о ди ка»,
«руб ри ка»; учи ти чи та ти-роз гля да ти ди тячі періодичні видання та правильно називати; розвивати різнобічність читацьких
ін те ре сів; ви хо ву ва ти лю бов до рід но го
слова
Розробка виховного заходу «Хочуть усі
діти щасливо жити в єдиній країні —
у своїй Україні» для 2-х класів
Шалак Наталія Петрівна, учитель початкових класів, Краматорська школа № 24 Донецької обл.
Анотація: Сценарій проведення заходу
на заявлену тему, мета якого — поглибити
знання учнів; прищеплювати любов до державних і народних символів України; розширити знання про цінності українців; виховувати почуття патріотизму, національної гордості та любові до Батьківщини
Розробка уроку «Префікс. Спостереження за словотворчою роллю префіксів»
з української мови в 3-му класі
Шварцкоп Марія Олександрівна, учитель
початкових класів, Рожищанська школа
№ 3 Волинської обл.
Анотація: План-конспект уроку на заявлену тему, мета якого — поглибити знання
про префікс; ознайомити з роллю префіксів у словах, їх словотворчою функцією;
учити з’ясовувати лексичні значення слів
з найуживанішими префіксами; уміти визначати префікс у словах; розвивати спостережливість, уміння порівнювати, робити висновки; виховувати бережливе ставлення до природи
Розробка уроку «Звуки [з], [з’]. Позначення їх буквами 3, з» з української мови
в 1-му класі
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Швець Тетяна Миколаївна, учитель початкових класів, Чемеровецький НВК № 1
«ЗОШ І–ІІІ ступенів, ліцей та МНВК»
Хмельницької обл.
Анотація: План-конспект уроку, мета якого — ознайомити дітей з новою буквою
«зе», її звуковим значенням; навчити чітко
вимовляти звуки під час читання в словах
і складах; розвивати фонетичний слух, техніку читання; продовжити вчити робити
звуковий аналіз слів; виховувати допитливість і наполегливість у праці
Розробка уроку «Закріплення додавання і віднімання двозначних чисел.
Розв’язування задач. В. А. Моцарт «Симфонія № 40»» з математики та музики в 2-му
класі
Шевельова Ірина Василівна, учитель початкових класів, Одеська школа № 72.
Анотація: План-конспект уроку на заявлену тему з мультимедійною підтримкою (медіапрезентація додається), мета якого — закріпити навички додавання і віднімання
двозначних чисел, уміння виконувати
завдання на дві дії; розвивати математичну
мову, логічне мислення; познайомити
з «Симфонією № 40» Вольфганга Амадея
Моцарта; виховувати почуття колективізму, вміння відстоювати свою позицію, увагу, інтерес до класичної музики
Розробка уроку «Володимир Коломієць
«Сиве сонечко»» з літературного читання
в 3-му класі
Шевчук Ганна Степанівна, учитель початкових класів, Радісненська школа Іванівського р-ну Одеської обл.
Анотація: План-конспект уроку на заявлену тему з мультимедійною підтримкою
(медіапрезентація додається), мета якого —
познайомити з життям і творчістю В. Коломійця; розкрити учням красу і своєрідність
його поезій; учити розуміти поетичну мову;
формувати оцінні судження, уміння визначати головну думку твору; розвивати спостережливість, творчу уяву; виховувати
любов і повагу до бабусі
Розробка уроку «Материки» з природознавства в 4-му класі
Шиптицька Світлана Петрівна, учитель початкових класів, Москалівська школа Лановецького р-ну Тернопільської обл.
Анотація: План-конспект уроку на заявлену тему з мультимедійною підтримкою (медіапрезентація додається), мета якого — закріпити знання про карту півкуль, ознайомити з поняттям «материки», їхнім
розміщенням на глобусі і карті півкуль;
формувати навички культури спілкування
в групах, ораторського мистецтва; розвивати прагнення примножувати багатства Землі; виховувати любов до рідної землі
Розробка уроку «У світі інформації»
з інформатики у 3-му класі
Шлапак Марина Олександрівна, учитель
початкових класів, Биринський НВК Новгород-Сіверського р-ну Чернігівської обл.
Анотація: План-конспект уроку, мета якого — ввести поняття «інформація», ознайомити зі способами передачі повідомлень;

розглянути, як людина сприймає інформацію; формувати вміння сприймати і використовувати інформацію; повторити правила поведінки при роботі з комп’ютером;
розвивати інформаційну культуру, творче
й логічне мислення; формувати естетичну
культуру
Розробка уроку «Ознайомлення з життям і творчістю В. Сухомлинського. Головна думка. В. Сухомлинський «Красиві слова і красиве діло»» з читання в 3-му класі
Шмаріна Надія Миколаївна, заступник директора з навчально-виховної роботи, учитель початкових класів, Полтавський НВК
Лозівського р-ну Хаpківської обл.
Анотація: План-конспект уроку, мета якого — ознайомити з творчістю В. Сухомлинського; удосконалювати навички правильного, свідомого читання; збагачувати
активний словник учнів; розвивати вміння
робити висновки й узагальнення, висловлювати свої думки в логічній послідовності;
розвивати творчі здібності молодших
школярів; виховувати чуйність, доброту,
милосердя
Розробка уроку «Чисте повітря — запорука здорового життя на Землі» з природознавства в 3-му класі
Шолойко Наталя Василівна, учитель початкових класів, Кам’янська школа ім. А. С. Макаренка Дніпропетровської обл.
Анотація: План-конспект уроку на заявлену тему, мета якого — поглибити знання
про склад і властивості повітря, його значення та місцезнаходження на Землі; розвивати логічне мислення, творчу уяву, культуру мовлення, вміння давати правильні
та повні відповіді на запитання, спостерігати, аналізувати, робити висновки, розширювати лексичний запас; виховувати пізнавальний інтерес до вивчення природи,
шанобливе ставлення до неї, бажання активно включатися в роботу з охорони повітря, здатність спілкуватися в процесі спільної діяльності
Розробка уроку «Розрізнення слів,
у яких корінь звучить однаково, але вони
мають різне значення»
Шолойко Тетяна Василівна, учитель початкових класів, Кам’янська школа № 22 Дніпропетровської обл.
Анотація: План-конспект уроку з мультимедійною підтримкою (медіапрезентація
додається), мета якого — вчити знаходити
серед поданих слів спільнокореневі, навчати добирати слова із заданим коренем;
закріплювати знання про вивчені частини
мови; розвивати увагу до лексичного значення слів; зв’язне мовлення; виховувати
естетичні почуття
Розробка уроку «Ліплення з пластиліну. Поробка «Їжачок»» з трудового навчання в 1-му класі
Шпак Катерина Ігорівна, вихователь ГПД
початкових класів, Свеська спеціалізована
школа № 2 — ліцей Ямпільського р-ну Сумської обл.
Анотація: План-конспект уроку на заявлену тему з мультимедійною підтримкою
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КАТАЛОГ ПЕДАГОГІЧНИХ МАТЕРІАЛІВ
(медіапрезентація додається), мета якого —
удосконалювати навички роботи з пластиліном, уміння визначати форму і пластику,
окремих частин тіла тварини і відтворювати її образ в ліпленні; розвивати уяву, фантазію; виховувати акуратність, старанність
Розробка виховного заходу «Зоряна година» для 3-х класів
Шульга Лариса Миколаївна, учитель початкових класів, Херсонський Таврійський ліцей мистецтв.
Анотація: Сценарій проведення заходу
на заявлену тему, мета якого — донести
до учнів красу і багатство української мови;
розвивати логічне мислення, мовленнєві
здібності, уміння аналізувати, спостережливість, кмітливість; виховувати у дітей бажання вчитися, інтерес і любов до рідної
мови
Розробка уроку «Meals» з англійської
мови в 4-му класі
Шутько Ірина Олексіївна, учитель англійської мови, Сумська спеціалізована школа
№ 25.
Анотація: План-конспект уроку на заявлену тему, мета якого — формувати мовну
компетенцію за тематичною ситуацією;
тренувати в уживанні тематичної лексики
на письмі; розвивати навички сприймання
англійського мовлення на слух; учити римувати слова; розвивати логічне мислення
та пам’ять; учити працювати в команді; прищеплювати почуття взаємодопомоги та колективізму
Розробка уроку «Закріплення звукових
значень букви ю. Звуко-буквений аналіз
слів. Опрацювання тексту «Світло маяка»» з навчання грамоти в 1-му класі
Юрченко Світлана Миколаївна, учитель початкових класів, Кам’янська школа
№ 42 Дніпропетровської обл.
Анотація: План-конспект уроку на заявлену тему, мета якого — закріпити знання про
звукові значення букви Юю; формувати
навички читання слів і текстів з цією буквою, розвивати мислення, мовлення, увагу
Розробка уроку «Батьківські поради»
з літературного читання в 3-му класі
Яковенко Олена Василівна, учитель початкових
класів,
Криворізька
школа
№ 90 Дніпропетровської обл.
Анотація: План-конспект уроку з мультимедійною підтримкою (медіапрезентація
додається), мета якого — удосконалити навички читання, зокрема виразного і швидкого; навчити давати елементарну характеристику персонажам творів; збагачувати
словник учнів, розвивати зв’язне мислення;
виховувати любов до народної творчості
Розробка уроку «Емоції та настрій людини. Як покращити настрій. Практичні
вправи» з основ здоров’я в 1-му класі
Якубенко Тетяна Вікторівна, учитель початкових класів, Червонослобідська школа
№ 2 Черкаського р-ну Черкаської обл.
Анотація: План-конспект уроку на заявлену тему, мета якого — дати уявлення про
настрій людей, емоції, їх вплив на здоров’я;

ознайомити з різними видами емоцій, настрою, вчити їх визначати, дати поняття
про вплив настрою, емоцій на самопочуття;
вчити прийомів покращення настрою; розвивати вміння оцінювати свій емоційний
стан, використовувати різні способи для самозаспокоєння; виховувати доброзичливість у спілкуванні, позитивізм
Розробка уроку «Гірські породи, їх
значення для людини» з природознавства в 1-му класі
Ярошенко Оксана Олексіївна, заступник
директора з навчально-виховної роботи,
учитель початкових класів, Сумська спеціалізована школа № 7 імені Максима Савченка.
Анотація: План-конспект уроку на заявлену тему, мета якого — сформувати елементарні поняття про гірські породи; показати
значення гірських порід у природі й цінність їх для людей, бачити взаємозв’язки тіл
живої і неживої природи; розвивати уяву,
спостережливість, мовлення учнів; виховувати бережливе ставлення до природи
Правознавство
Розробка уроку «Що таке Конституція.
Як Конституція врегульовує життя громадян» з правознавства в 9-му класі
Кобзиста Людмила Борисівна, учитель правознавства, Прилуцька школа № 12 Чернігівської обл.
Анотація: План-конспект уроку, мета якого — вивчити зміст та сутність поняття
«конституція», охарактеризувати її основні
ознаки; з’ясувати сутність поділу влади
на законодавчу, виконавчу й судову; формувати навички роботи зі статтями Конституції України, визначати повноваження
кожної з гілок влади; виховувати усвідомлення значення Конституції для життя кожного громадянина
Природознавство
Розробка уроку «Сонце в нашому житті» з природознавства в 1-му класі
Качаненко Юлія Олександрівна, учитель
початкових класів, Жеведська школа Чернігівського р-ну Чернігівської обл.
Анотація: План-конспект уроку на заявлену тему з мультимедійною підтримкою (медіапрезентація додається), мета якого —
формувати в учнів уявлення про Сонце,
значенням сонячного світла і тепла для
живої природи; розвивати життєві й екологічні компетентності; фантазію, уяву,
кмітливість; виховувати гідне ставлення
до природи

майстер виробничого навчання; Кяпп Ольга Сергіївна, викладач англійської мови, Богуславський центр професійно-технічної
освіти Львівської обл.
Анотація: План-конспект уроку на заявлену тему з мультимедійною підтримкою (медіапрезентація додається). Objective: to
introduce the gingerbread man’s history, to
develop speaking, listening skills, to practice
singing English songs, to involve students into
creating cookies, to respect customs and
traditions, to stimulate interest in learning
English
Розробка позаурочного заходу «Конкурс «Ресторанний турнір»»
Богомолова Галина Йосифівна, викладач
предметів професійно-теоретичної підготовки з професії «Офіціант, бармен»,
Новороздільський професійний ліцей
Львівської обл.
Анотація: Сценарій проведення заходу
на заявлену тему, мета якого — розвивати
логічне мислення, творчість, працьовитість,
упевненість у власних силах; удосконалювати вміння творчо працювати в команді:
спостерігати, аналізувати, порівнювати,
узагальнювати різні факти; виховувати
інтерес та почуття поваги до обраної професії; довести, що професія офіціанта —
це постійний пошук, нескінченна творчість
і винахідливість
Розробка заняття «Оперативна пам’ять
комп’ютера. Типи пам’яті»
Ішук Ольга Святославівна, викладач спецдисциплін, Тернопільське вище професійне училище № 4 ім. М. Паращука.
Анотація: План-конспект уроку з мультимедійною підтримкою (медіапрезентація
додається), мета якого — ознайомити з призначенням та особливостями оперативної
пам’яті сучасного ПК, розглянути динамічну DRAM, статичну SRAM і синхро-динамічну SDRAM типи пам’яті, модулі пам’яті
SIMM, DIMM, RІMM; розвивати розумову й
пізнавальну активність, пам’ять, увагу, зорову координацію, підвищувати інтерес
до предмета; виховувати дисциплінованість, самостійність у роботі, формувати цікавість до здобуття практичних навиків

Профтехосвіта

Розробка уроку «Холод-квест»
Маркіна Ірина Геннадіївна, заступник директора з навчальної роботи, Чортківське
вище професійне училище Тернопільської обл.
Анотація: План-конспект уроку на заявлену тему з мультимедійною підтримкою (медіапрезентація додається), мета якого — перевірити вміння використовувати набутий
досвід і знання з предметів професійно-технічного циклу; виховувати вміння працювати індивідуально та в команді; розвивати
вміння використовувати здобуті знання
та вміння в проблемних ситуаціях

Розробка уроку «Run, run as fast you
can, You’ll never catch me, I’m the gingerbread man…» з англійської мови та професійного навчання
Воліченко Оксана Олександрівна, викладач
англійської мови; Гагач Інна Леонідівна,

Розробка заняття «Класифікація заповнювачів для розчинових сумішей і бетонів» з курсу «Матеріалознавство»
Михайлюк Оксана Ростиславівна, викладач, Баранівський професійний ліцей Житомирської обл.
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Анотація: План-конспект заняття з мультимедійною підтримкою, мета якого — сформувати знання про класифікацію заповнювачі для розчинових сумішей і бетонів; розвивати зацікавленість у застосуванні знань,
аналітичне, критичне і логічне мислення,
творчість, уміння спостерігати; прищепити
професійні якості; виховувати охайність,
відповідальність, уміння працювати в колективі, естетичний смак, культуру спілкування, уміння відповідально й зосереджено
працювати
Розробка заняття «Прості форми нарізання овочів, їх використання» з виробничого навчання
Мурза Тетяна Володимирівна, майстер виробничого навчання, Фастівський центр
ПТО Київської обл.
Анотація: План-конспект заняття, мета якого — формування знань зі значення нарізки
овочів у технології приготування страв, методів і прийомів простої нарізки овочів; активізація розумової діяльності; розвиток
особистості учня шляхом використання
комп’ютерної техніки, різних джерел інформації; формування інтелектуальної
компетентності; підвищення рівня комунікативних умінь; виховання позитивного
ставлення до навчання, самостійності, моральних рис, комунікативних компетентностей, любові до професії
Розробка виховного заходу «СНІД:
не залишаймося байдужими»
Самойленко Юлія Василівна, практичний
психолог, Баранівський професійний ліцей
Житомирської обл.
Анотація: Сценарій проведення заходу, мета якого — сприяти ґрунтовному оволодінню інформацією про ВІЛ /СНІД, шляхи його передачі, ситуації ризику, розвінчання
міфів; привернути увагу до проблеми, висунути аргументи на користь безпечної поведінки, допомогти виробленню навичок такої поведінки; формувати позитивну мотивацію на здоровий спосіб життя, свідоме
ставлення до здоров’я й поведінки щодо
профілактики ВІЛ-інфекції
Розробка уроку виробничого навчання
з професії «Муляр»
Шеремет Євгеній Борисович, майстер виробничого навчання, Ізюмський професійний ліцей Харківської обл.
Анотація: План-конспект уроку на заявлену тему, мета якого — сформувати вміння
виконувати цегляне мурування стовпів
перерізом 1,5х1,5 цеглини із перев’язкою
впівцеглини з використанням лицювальної
цегли з дотриманням безпечних умов праці
та вимог БНіП до якості роботи
Психологія
Розробка тренінгу «Розвиток комунікативних умінь і навичок педагогів»
Вовнянко Тетяна Сергіївна, психолог, Прогресівська школа Козелецького р-ну Чернігівської обл.
Ано та ція: План-кон с пект тре нін гу на за явлену тему, мета якого — саморозвиток,
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спро ба ово ло ді ти сво ї ми при хо ва ни ми
мож ли вос тя ми, ви зво лен ня від лан цю гів
ав то ри тар нос ті, емо цій но го хо ло ду, бло ку ван ня сте рео ти пів у спіл ку ван ні з ін шими
Заняття для учнів початкових класів
на розвиток комунікативних здібностей
Головко Юлія Іванівна, практичний психолог, Скельківська школа Василівського р-ну
Запорізької обл.
Анотація: Конспект заняття, мета якого —
розвиток комунікативних здібностей і соціального пристосовування дітей; підвищення згуртованості класу; розкриття внутрішнього світу кожної дитини; вироблення
здатності до диференціації емоційних
станів; відпрацювання мімічних і пантомімічних здібностей; підвищення емоційної
виразності мовлення; подолання психологічних бар’єрів; розвиток творчих здібностей дітей
Розробка заняття «Оминай гострі кути» для 9-х класів
Гольчук Алла Володимирівна, вихователь
групи продовженого дня, Нововолинська
спеціальна школа № 9 Волинської обл.
Анотація: План-конспект тренінгу на заявлену тему, мета якого — опанувати ефективні способи запобігання й розв’язання
конфліктів; розвивати конструктивні
способи взаємодії й закріплювати навички
безконфліктного спілкування в дитячому
колективі; розвивати інтерес до себе, формувати первинні навички самоаналізу; розвивати форми і навички особистісного спілкування в групі однолітків, способи взаєморозуміння
Розробка тренінгу «Скажемо насильству «STOP!»» для 9-х — 11-х класів
Лісниченко Олена Геннадіївна, практичний
психолог, Скадовська школа № 3 Херсонської обл.
Анотація: План-конспект тренінгу на заявлену тему з мультимедійною підтримкою
(медіапрезентація додається), мета якого —
визначити суть поняття насильства, його
видів і проявів; розвивати навички безпечної поведінки, уміння аналізувати отриману інформацію; виховувати толерантне
ставлення до людей, зокрема до тих, хто потерпає від насильства
Розробка тренінгу «Толерантність
в особистій і професійній сфері» для
10-х — 11-х класів
Петрусь Олеся Василівна, викладач англійської мови, Бродівський педагогічний коледж імені Маркіяна Шашкевича Львівської обл.
Анотація: План-конспект тренінгу, мета
якого — конкретизувати значення терміну
«толерантність», визначити важливість
цього питання в сучасному житті, обговорити принципи толерантної поведінки,
проаналізувати власні прояви толерантності в особистій і громадській діяльності, визначити основні риси толерантного вчителя, акцентуючи увагу на необхідності такої
поведінки в особистій і професійній сфері;
сприяти формуванню вищих моральних

цінностей на основі принципів толерантної
поведінки
Стаття «Психолого-педагогічний аспект взаємодії з «дітьми нової свідомості» — Дітьми Індиго»
Рожко Ганна Павлівна, викладач психології, Білгород-Дністровське педагогічне училище Одеської обл.
Ано та ція: У ма те рі а лі на за яв ле ну те му
з до сві ду ро бо ти ав тор ка пи ше, що єди ний спо сіб зро зу мі ти «ді тей но вої сві до мос ті» — це змі ни ти своє мис лен ня
і сприй ман ня. Змі ню ю чи своє сприй мання ді тей як «важ ких» на те, щоб
сприймати їх всією душею як божественний да ру нок, ви від чу є те їх муд рість, їх
призначення
Розробка тренінгу «Успішна інтеграція дитини з особливими освітніми
потребами в навчально-виховний простір» для педагогів
Семещук Олена Георгіївна, практичний
психолог, Фастівська школа № 5 Київської обл.
Анотація: План-конспект тренінгу на заявлену тему, мета якого — сприяти успішній
інтеграції дітей з відхиленнями в розвитку
у навчальному закладі
Тренінг «Вирішення конфліктів» в 9-му
класі
Таран Анна Володимирівна, практичний
психолог, Дворічанський ліцей Харківської обл.
Анотація: План-конспект тренінгу на заявлену тему, мета якого — навчити учнів способів виходу з конфліктної ситуації
Стаття «Рефлексія на уроках. Як? Коли? Навіщо?»
Тихоненко Альона Ігорівна, практичний
психолог, Європейський колегіум, м. Київ.
Ано та ція: Стат тя бу де ко рис на для вчи телів початкових класів, студентів вищих
на вчаль них за кла дів. Основ на спря мо ваність статті — визначення поняття «рефлек сія», до ціль ність її ви ко ри стан ня,
класифікація за функціями, а також практич ні за вдан ня що до впро вад жен ня
рефлексії на уроці
Розробка тренінгу «Визнач свою позицію» для 6-го класу
Тріпадуш Альбіна Василівна, практичний
психолог, Славутський НВК «Загальноосвітня школа І–ІІІ ст., гімназія» № 5 Хмельницької обл.
Ано та ція: План-кон с пект тре нін гу, ме та
яко го — фор му ва ти по нят тя про здо ровий спо сіб жит тя, спри я ти усві дом лен ню не об хід нос ті бе рег ти здо ров’я;
сфор му ва ти праг нен ня зай ма ти ак тив ну
жит тє ву по зи цію; до по ма га ти ста нов лен ню осо бис тос ті як ак тив но го твор ця
влас ної жит тє вої до лі; роз ви ва ти вмін ня
від сто ю ва ти влас ні пе ре ко нан ня, оці ню ва ти свої вчин ки і прий ма ти рі шен ня від по від но до си ту а ції; ви хо ву ва ти здат ність про ти ді я ти про по зи ці ям що до ку рін ня, вжи ван ня ал ко го лю, нар ко тич них
ре чо вин
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Робота з батьками
Розробка виховного заходу «Мій рідний край, моя країна неозора» для 3-х класів
Шляхта Тетяна Олексіївна, учитель початкових класів, Таранівська школа Зміївського р-ну Харківської обл.
Анотація: Сценарій проведення заходу, мета якого — розширити знання про Батьківщину; розвивати пізнавальну активність,
спостережливість, навички виразного читання; прищеплювати любов до поезії й українських пісень; виховувати любов до рідного краю, національну свідомість, патріотичні почуття, бажання вивчати рідну мову
Розробка виховного заходу «У колі рідної сім’ї» для 1-х класів
Бабаєва Світлана Іванівна, учитель початкових класів, Харківська школа № 31.
Анотація: Сценарій проведення заходу
на заявлену тему, мета якого — згуртовувати учнівський і батьківський колективи;
розвивати почуття обов’язку перед родиною, старшими та молодшими членами
сім’ї, уміння слухати й підтримувати мир
і злагоду в родині; виховувати повагу
до всіх членів родини
Інформаційний збірник до тематичних батьківських зборів «Стилі виховання дитини в сім’ї»
Гавриш Світлана Петрівна, учитель математики, Скадовська школа № 2 Херсонської обл.
Анотація: У матеріалі з досвіду роботи авторка пише, що в кожній родині під впливом різних факторів складається певна,
далеко не завжди усвідомлена нею, система
виховання. Кожний зі стилів виховання має
свої особливості й по-різному відображається на особистісному розвитку дитини
Розробка виховного заходу «Тато, мама, я — спортивна сім’я»
Гранатир Юрій Степанович, учитель фізичної культури, Шандрівський НВК «Загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів — дошкільний навчальний заклад» Юр’ївського р-ну
Дніпропетровської обл.
Анотація: Сценарій проведення заходу, мета якого — зміцнювати колектив класної
родини шляхом залучення дітей і батьків
до занять фізичною культурою, сприяти
зміцненню стосунків між батьками та дитиною; розвивати швидкість, спритність,
увагу та кмітливість; виховувати любов
до спорту, почуття дружби та взаємовиручки, прагнення до занять фізичною культурою
Розробка родинного свята
Козіянчук Ірина Віталіївна, учитель початкових класів, Радомишльська гімназія Житомирської обл.
Анотація: Сценарій проведення заходу, мета якого — згуртовувати учнівський і батьківський колективи; розвивати в учнів почуття обов’язку перед родиною, старшими
і молодшими членами сім’ї, вміння слухати
й підтримувати мир і злагоду в родині; виховувати повагу до всіх членів родини

Розробка заходу «Батьки і діти: естафета поколінь»
Кушка Вікторія Іванівна, учитель початкових класів, Краматорська школа № 24 Донецької обл.
Анотація: Сценарій проведення заходу, мета якого — освітити світ сімейних захоплень, пригадати дитинство, поринути
в народну мудрість; відчути взаємну любов
батьків і дітей; дізнатися, що для дитини є
родина, щасливе дитинство; виховувати
вміння співпрацювати на принципах взаємоповаги, розуміння, допомоги; знаходити
взаєморозуміння завдяки спілкуванню;
брати участь у вихованні дітей
Розробка виховного заходу «Під сузір’ям великої любові»
Лапенко Любов Миколаївна, учитель початкових класів, НВК «Покровська гімназія» Дніпропетровської обл.
Анотація: Сценарій проведення заходу
на заявлену тему, мета якого — згуртувати
дитячі й батьківський колективи, розвивати
в учнів почуття обов’язків перед родиною,
старшими і молодшими членами сім’ї, уміння слухати та підтримувати злагоду в родині, продовжувати родинні традиції; розвивати творчість учнів; виховувати повагу
та любов до всіх членів родини
Розробка виховного заходу «Хочу бути
здоровим і сильним, як мій тато!» для
3-х — 4-х класів
Могилей Надія Михайлівна, учитель початкових класів, Михайлівська школа Кам’янського р-ну Черкаської обл.
Анотація: Сценарій родинного свята, присвяченого Дню Збройних Сил України.
Розробка лекції «Чи готова ваша дитина до школи»
Нечипорук Тетяна Сергіївна, практичний
психолог, учитель основ здоров’я, Славутська школа № 4 Хмельницької обл.
Анотація: Розробка лекції для батьків майбутніх першокласників
Розробка заходу «Батьківські збори
у формі вогнику»
Рибак Тетяна Іванівна, учитель початкових
класів, Харківський ліцей № 89.
Анотація: Сценарій проведення заходу, мета якого — сприяти формуванню уявлень
батьків про такі якості і властивості особистості, які допоможуть гідно долати труднощі на життєвому шляху; про розвиток інтелекту і творчих здібностей, пізнавальних
зусиль і первинного досвіду праці, моральних та естетичних рис, емоційної культури
та фізичного здоров’я
Розробка виховного заходу «Свято
дружної родини»
Смагіна Тетяна Миколаївна, заступник директора з навчально-виховної роботи, учитель початкових класів, Каховська школа
№ 4 Херсонської обл.
Анотація: Сценарій проведення заходу
на заявлену тему, мета якого — формувати
моральну культуру дітей і батьків; сприяти
розвитку комунікативних умінь, доброти
та взаєморозуміння в родинах учнів, ство-
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ренню передумов для подальшої спільної діяльності школи та родини
Програма батьківського всеобучу «Академія життєвої компетентності батьків»
Трусова Вікторія Миколаївна, заступник
директора з виховної роботи, Ташлицька
школа Смілянського р-ну Черкаської обл.
Анотація: Програма батьківського всеобучу, де поділ, для диференційованої роботи
з батьками, відбувається на умовні кафедри: педагогічних поглядів; відповідального
батьківства; психологічного та соціального
супроводу родини; сучасної родини (кафедра багатодітних сімей; кафедра неповних
сімей; кафедра молодих сімей); сучасного
батьківства
Російська мова
Розробка уроку «Лексикологія» з російської мови в 5-му класі
Гончаренко Марія Петрівна, учитель російської мови, Студеницька школа Коростишівського р-ну Житомирської обл.
Анотація: План-конспект уроку на заявлену тему, мета якого — повторити вивчені
теоретичні відомості з теми; систематизувати й узагальнити знання й навички
з теми; уміти застосовувати їх на практиці;
збагатити словниковий запас, розвивати
навички доречно вживати антоніми, синоніми, омоніми, багатозначні слова, уміння
знаходити помилки в мовленні однокласників; виховувати естетичне почуття й розуміння російської мови
Розробка уроку «Правопис розділювальних ъ та ь» з російської мови в 5-му
класі
Запорожець Оксана Василівна, учитель російської мови, Лубенська школа № 2 Полтавської обл.
Анотація: План-конспект уроку на заявлену тему, мета якого — познайомити учнів
з правилами написання ъ і ь, вчити правильно вимовляти слова з ъ і ь, сприяти засвоєнню основних правил уживання слів
з літерами ъ і ь; розвивати фонематичний
слух, орфографічну пильність, уміння класифікувати, узагальнювати, уяву, увагу,
творче мислення; прищеплювати любов
до природи
Навчальний проект «Спочатку було
слово?» з російської мови в 5-му класі
Ігнатенко Людмила Вікторівна, учитель російської мови та літератури, Артемівський
НВК «Загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів
№ 11 — багатопрофільний ліцей» Донецької обл.
Анотація: Розробка навчального проекту,
що сприятиме формуванню навичок пояснювати лексичне значення слова, тлумачити слова, добирати синоніми й антоніми,
з’ясовувати етимологію окремих слів, користуватися словниками різних видів
Програма самореалізації особистості
учня з теми «Лексика. Лексикологія»
Ігнатенко Людмила Вікторівна, учитель російської мови та літератури, Артемівський
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НВК «Загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів
№ 11 — багатопрофільний ліцей» Донецької обл.
Анотація: Мета програми — поглибити
знання про істотні ознаки лексикологічних
понять, допомогти узагальнити й систематизувати знання з теми, сприяти формуванню мовних умінь
Розробка уроку «Узагальнення і систематизація вивченого з теми «Прикметник»» з російської мови в 6-му класі
Кирнос Інна Миколаївна, Учитель російської мови та зарубіжної літератури, Шандрівська школа Юр’ївського р-ну Дніпропетровської обл.
Анотація: План-конспект уроку на заявлену тему з мультимедійною підтримкою (медіапрезентація додається), мета якого — допомогти учням повторити, узагальнити й
систематизувати вивчений матеріал; розвивати вміння лінгвістично мислити, застосовувати знання в нестандартних ситуаціях;
виховувати самостійність і організованість
у навчальній роботі
Розробка уроку «Узагальнення і систематизація вивченого з теми «Прикметник»» з російської мови в 6-му класі
Кирнос Інна Миколаївна, учитель російської мови та зарубіжної літератури, Шандрівська школа Юр’ївського р-ну Дніпропетровської обл.
Анотація: Допомогти повторити, узагальнити і систематизувати вивчений матеріал темі
«Прикметник»; розвивати вміння лінгвістично мислити, застосовувати знання в нестандартних ситуаціях; виховувати самостійність
і організованість у навчальній роботі
Дослідження «Запозичення слів у російській мові»
Комар Олена Володимирівна, учитель російської мови та літератури, Харківська
школа № 111.
Анотація: Наукова розвідка на заявлену
тему
Розробка уроку «Антоніми» з російської мови в 5-му класі
Липко Наталія Петрівна, учитель російської мови та зарубіжної літератури, Михайлівська школа Шаргородського р-ну
Вінницької обл.
Анотація: План-конспект уроку з мультимедійною підтримкою (медіапрезентація
додається), мета якого — познайомити
зі словами, протилежними за значенням,
ввести поняття «антоніми»; навчити добирати антоніми до слів, знаходити їх у тексті;
розширити лексичний запас; розвивати
вміння визначати лексичне значення слова;
розвивати мову учнів, уміння працювати
в групах, працювати з текстом; розвивати
кмітливість, мислення, увагу, пам’ять; створювати позитивну мотивацію до уроку російської мови; виховувати естетичний смак,
культуру мовлення, любов і увагу до слова,
дбайливе ставлення до мови, увагу, добре
ставлення один до одного
Розробка уроку «Прикметник як частина мови. Робота над розвитком і культу-
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рою мови. «Ти живеш не один»» з російської мови в 6-му класі
Макаренко Любов Миколаївна, учитель української мови і літератури, російської мови, Криворізька школа № 67 Дніпропетровської обл.
Анотація: План-конспект уроку на заявлену тему, мета якого — систематизувати
знання про прикметники; формувати
вміння визначати їхні розряди; розвивати
спостережливість, логічне мислення, мовлення, збагачувати словниковий запас;
сприяти вихованню культури мовлення;
прищеплювати найкращі людські якості
Розробка уроку «Текст. Різні типи мовлення. Аналіз, складання текстів, що належать до різних типів мовлення» з російської мови в 6-му класі
Матвієнко Марія Юхимівна, учитель російської мови та зарубіжної літератури, Білоцерківська школа № 7 Київської обл.
Анотація: План-конспект уроку на заявлену тему, мета якого — повторити і поглибити теоретичні відомості про текст і його
структуру, дати поняття про типи мовлення; розвивати навички аналізу тексту (визначення теми, основної думки, засобів
зв’язку) і вміння розрізняти типи мовлення,
розвивати творчі здібності дітей, навчаючи
самостійного складання текстів з різними
типами мовлення; виховувати мовну культуру і любов до природи рідного краю
Дидактичний матеріал для роботи
на уроках російської мови на прикладі
творів М. А. Булгакова в 10-х — 11-х класів
Пармаклі Світлана Петрівна, учитель російської мови та зарубіжної літератури, Чорноморська загальноосвітня школа І–ІІІ
ступенів Лиманської районної ради Одеської обл.
Анотація: Дидактичний матеріал дібрано
з роману М. Булгакова «Майстер і Маргарита»
Розробка уроку «Способи словотворення» з російської мови у 6-му класі
Полтавцева Тетяна Миколаївна, учитель
російської мови, літератури, зарубіжної літератури, Білоцерківська школа № 7 Київської обл.
Анотація: План-конспект уроку на заявлену тему з мультимедійною підтримкою (медіапрезентація додається), мета якого — познайомити учнів з основними способами
творення слів у російській мові; формувати
вміння утворювати нові слова; розвивати
комунікативні здібності учнів; виховувати
естетичний смак на прикладах текстів художніх творів
Розробка уроку «Іменник. Іменники,
що позначають живі істоти і неживі предмети. Велика літера в іменниках» з російської мови в 6-му класі
Пріхно Тетяна Віталіївна, учитель російської мови, Мар’янівська школа Карлівського р-ну Полтавської обл.
Анотація: План-конспект уроку, мета якого — дати поняття про іменник як частину
мови; ознайомити з іменниками, що позначають живі істоти і неживі предмети;

навчити правильного написання великих
літер в іменниках; розвивати критичне мислення через читання та письмо, аналітикосинтаксичні вміння, уміння формувати
власні судження; виховувати інтерес до російської мови, любов і повагу до довкілля
і його жителів
Розробка уроку «Словники» з російської мови в 5-му класі
Хомич Ірина Михайлівна, учитель російської мови, Новоборівський загальноосвітній заклад І–ІІІ ступенів — ліцей Хорошівського р-ну Житомирської обл.
Анотація: План-конспект уроку на заявлену тему, мета якого — повторення і закріплення знань з лексики; розвиток навичок
роботи зі словниками; формування мотивації вибору словників; виховання інтересу
до книги; усвідомлене засвоєння лексичного значення слова; однозначних і багатозначних слів; прямого і переносного значення, російської та іншомовної лексики;
антонімів, омонімів; етимології слів; фразеологізмів
Розробка уроку «Орфографічна помилка. Орфографічний словник» з російської
мови в 5-му класі
Чернюгова Ірина Володимирівна, учитель
російської мови, Криворізька школа № 73
Дніпропетровської обл.
Анотація: План-конспект уроку на заявлену тему, мета якого — забезпечити вдосконалення знань орфограм і вмінь користуватися орфографічним словником; розвиток
орфографічної пильності, умінь працювати
з довідковою літературою; виховання культури усного та писемного мовлення
Розробка уроку «Типи мовлення. Роздум» з російської мови в 6-му класі
Яцюра Людмила Володимирівна, учитель,
Орлівський НВК «Загальноосвітня школа
І–ІІІ ступенів — дитячий садок» Високопільського р-ну Херсонської обл.
Анотація: План-конспект уроку на заявлену тему, мета якого — розширити знання
учнів про типи мовлення; виховувати доброту, ввічливість, чуйність, культуру мовлення
Розробка уроку «Складносурядне речення» з російської мови в 9-му класі
Яцюра Людмила Володимирівна, учитель,
Орлівський НВК «Загальноосвітня школа
І–ІІІ ступенів — дитячий садок» Високопільського р-ну Херсонської обл.
Анотація: План-конспект уроку на заявлену тему
Трудове навчання
Розробка уроку «Найпростіші види мережок. Технологія виконання мережок
«одинарний прутик» та «подвійний прутик»» з трудового навчання в 9-му класі
Картунова Наталія Олександрівна, учитель
хімії та обслуговуючої праці, Новомиргородська школа № 2 Кіровоградської обл.
Анотація: План-конспект уроку, мета
якого — створити умови для формування
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понять про прозорі техніки вишивання, мережку, ознайомити з технологією виконання мережок «одинарний прутик», «подвійний прутик»; створити оптимальні умови
для виховання поваги до праці, потреби виявити себе у творчій діяльності, виховувати
акуратність і точність, сприяти актуалізації
життєвого досвіду учнів та формуванню
уявлення про зв’язок культури з життям
та побутом людей; сприяти розвитку естетико-сенсорної сфери особистості
Розробка уроку «Оздоблення виробів
з деревини технікою геометричного різьблення» з трудового навчання у 8-му класі
Мороко Олександр Михайлович, учитель
трудового навчання, Марчихинобудська
школа Ямпільського р-ну Сумської обл.
Анотація: План-конспект уроку на заявлену тему з мультимедійною підтримкою (медіапрезентація додається), мета якого — поглибити знання про елементи та способи
геометричного різьблення; формувати
вміння та навички у виконанні різьблення
геометричного орнаменту; виховувати стійкий інтерес і любов до народних ремесел
Розробка уроку «Народна лялька. Виготовлення ляльки способом кручення»
з трудового навчання в 6-му класі
Пилип Марія Іванівна, учитель трудового
навчання, Хустський НВК № 1.
Анотація: План-конспект уроку на заявлену тему, мета якого — ознайомити з основними способами виготовлення ляльок; розвивати мислення, увагу, пам’ять, творчі
здібності; виховувати естетичний смак,
працьовитість, шанобливе ставлення до народних традицій
Розробка уроку «Людина — художні
образи» з трудового навчання в 4-му класі
спеціальної школи
Пташко Світлана Анатоліївна, учитель трудового навчання, Маріупольська школа-інтернат № 21 Донецької обл.
Анотація: План-конспект уроку, мета якого — ознайомити з технікою карбування
по металу, властивостями й характеристикою металів, різновидом карбованих робіт;
навчити прийомам тиснення на фользі, виготовленню рельєфного зображення з допомогою найпростіших інструментів; розвивати координацію рухів, увагу, уміння
продавлювати фольгу; виховувати працьовитість, інтерес до творчості, уміння спостерігати, охайність, прагнення до точного
виконання завдання, критичне ставлення
до своєї роботи; провести словникову роботу, відпрацювати звуковимову слів, вимагати від учнів дотримання правил орфоепії

док; навчити вносити необхідні зміни і доповнення на кресленні викрійки основи
спідниці за малюнком моделі; розвивати
творчу уяву, просторове мислення, художній смак; працювати над розвитком слухового сприймання, збагаченням словника,
правильною вимовою спеціальної термінології; виховувати охайність і чіткість
Розробка уроку «Розмалюю писанку,
розмалюю» з трудового навчання в 7-му
класі
Січкарова Тетяна Анатоліївна, учитель трудового навчання, Чаусівський НВК № 1
Первомайського р-ну Миколаївської обл.
Анотація: План-конспект уроку, мета якого — систематизувати знання про технології виготовлення писанки; удосконалювати
вміння працювати в групах, знаходячи
спільне рішення; спонукати до висловлювання ідей, розкривати красу і неповторність української писанки; сприяти розвитку уяви, естетичного смаку; виховувати
шанобливе ставлення до традицій; продовжувати формування ключових компетентностей через проектну діяльність
Розробка уроку «Призначення, будова
та принцип роботи токарного верстата»
з трудового навчання в 7-му класі
Філатов Ігор Анатолійович, учитель трудового навчання, Підлубівська школа Ємільчинського р-ну Житомирської обл.
Анотація: План-конспект уроку, мета якого — ознайомитися з призначенням і будовою токарного верстата для обробки деревини, правилами підготовки до роботи, інструментами для роботи на токарному
верстаті, правилами безпечної роботи; виховувати організованість, культуру праці,
творче і логічне мислення, уважність, відповідальне ставлення до роботи, бережливе
ставлення до інструментів та матеріалів;
формувати початкові вміння керування
верстатом, інтерес до професій, пов’язаних
з деревообробництвом
Розробка уроку «Виготовлення корпусних меблів» з трудового навчання в 9-му
класі спеціальної школи
Шишкін Ярослав Анатолійович, учитель,
Молочанська спеціальна школа-інтернат
Запорізької обл.
Анотація: План-конспект уроку на заявлену тему, мета якого — ознайомитися з технологією виготовлення корпусних меблів;
виховувати бережливе ставлення до меблів, колективізм; розвивати просторову
уяву, образне мислення
Українська література

Розробка уроку «У світі спідниць»
з трудового навчання в 9-му класі спеціальної школи
Сергієнко Людмила Олексіївна, учитель
трудового навчання, Маріупольська школаінтернат № 21 Донецької обл.
Анотація: План-конспект уроку, мета якого — закріпити знання про конструювання
прямої спідниці, уміння виконувати опис
моделі; продовжувати знайомити з прийомами моделювання спідниці, видами скла-

Розробка проекту «Сторінками легенд
України, Дніпропетровщини, Апостолівщини» з української літератури в 7-х — 8-х
класах
Гусєва Вікторія Вікторівна, учитель української мови та літератури; Ляпунова Марина Іванівна, провідний бібліотекар, народна майстриня, Зеленодольська школа
№ 2 Апостолівського р-ну Дніпропетровської обл.

Усі представлені роботи опубліковані на веб-сайті видавництва:
http://osvita.ua/school/lessons_summary/

Анотація: План-конспект уроку, мета якого — провести захист проектної роботи з пошуку легенд рідного краю, ознайомити з легендами України, Дніпропетровщини, Апостолівщини; розвивати творчі здібності та
мовну культуру, мислення й монологічне
мовлення, виразне читання поезій, уміння
інсценізувати й самостійно складати легенди
й вірші; закріпити вміння вибирати найголовніше, в текстах, книгах, Інтернеті; виховувати любов до Батьківщини, свого народу,
пошану до літературних скарбів предків
Розробка уроку «Іван Багряний: життєвий і творчий шлях. Роман «Тигролови»
як зразок пригодницького роману» з української літератури в 11-му класі
Аксініна Інна Василівна, директор школи,
Новоіванівська школа Юр’ївського р-ну
Дніпропетровської обл.
Анотація: План-конспект уроку на заявлену тему, мета якого — розглянути життєвий
і творчий шлях І. Багряного, повторити вивчене про роман «Тигролови»; розвивати
критичне мислення, уміння аргументувати
власну думку; виховувати патріотизм, почуття гідності, спадкоємність волелюбних
ідей українців
Методична розробка «Виховання національної культури та розвиток креативного потенціалу учнів старшої школи на уроках літератури»
Альохіна Олександра Анатоліївна, учитель
української мови та літератури, Харківський санаторний НВК № 1.
Анотація: Подані уроки надають можливість спонукання та залучення учнів до визначення своєї життєвої позиції та участі
в житті суспільства вже під час навчання,
у процесі формування власного світогляду
Розробка уроку «Література рідного
краю. Письменники Світловодщини.
В. В. Соколов — “табурянин з діда-прадіда”» з української літератури
Артеменко Валентина Іванівна, учитель української мови та літератури, Світловодська школа № 1 Кіровоградської обл.
Анотація: План-конспект уроку на заявлену тему, мета якого — розширити знання
про творчість письменників Світловодщини, ознайомити з життєвим шляхом
і творчим доробком В. Соколова; активізувати пізнавальну діяльність; розвивати навички виразного читання; сприяти розвитку історико-краєзнавчої компетентності;
виховувати любов до рідного міста тощо
Розробка уроку «Інтимна лірика Володимира Сосюри» з української літератури
в 11-му класі
Вакуленко Тетяна Володимирівна, учитель
української мови та літератури, Харківська
гімназія № 172.
Анотація: План-конспект уроку на заявлену тему з мультимедійною підтримкою (медіапрезентація додається), мета якого —
сприяти поглибленню знань про особисте
життя й інтимну лірику поета; розвивати інтерес до національних надбань українського народу; виховувати почуття людяності,
доброти, честі, подружньої вірності
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КАТАЛОГ ПЕДАГОГІЧНИХ МАТЕРІАЛІВ
Стаття «Іван Якович Франко в спогадах
сучасників»
Гардаш Валентина Вікторівна, викладач
української мови та літератури, Кременчуцький льотний коледж Національного
авіаційного університету, Полтавська обл.
Анотація: Стаття присвячена постаті визначного українського письменника й науковця Івана Франка
Розробка уроку «Як запах «Зілля» Душу огорта — то Серце патріота прокидається..» з української літератури в 6-му
класі
Гарматюк Любов Іванівна, учитель української мови і літератури, Тернопільська
Українська гімназія ім. І. Франка.
Анотація: План-конспект уроку з мультимедійною підтримкою (медіапрезентація
додається), мета якого — ознайомити з фактами життя і творчості М. Вороного, навчити інтерпретувати твір, висловлювати власні роздуми, створювати алегоричний світ
прочитаного, будувати зіставлення-асоціації; учити займати активну життєву позицію; у процесі навчання змінити самооцінку дитини, осмислити суть своєї особистості, осягнути глибини власної душі і розуму;
дати вільний вибір інструментів для пізнавальної діяльності, свободу в побудові
обраної роботи; зрозуміти поняття «безбатченко», патріотизм, любов до Батьківщини
Кіносценарій документального фільму про життя і творчість Л. В. Костенко «У чому секрет успішності королеви української поезії»
Гербалі Олена Яківна, учитель української
мови та літератури, Одеська школа № 72.
Анотація: У матеріалі на заявлену тему
з досвіду роботи авторка пише, що перегляд
наукових програм і фільмів — це система
різноманітної активної діяльності учнів,
спрямована на розвиток їхньої естетичної
культури. Основною метою такого виду діяльності є виховання самостійного творчого глядача
Розробка уроку «Пісні літературного
походження. «Ще не вмерла України…»
П. Чубинського, М. Вербицького — національний гімн нашої держави» з української літератури в 6-му класі
Гоч Валентина Федорівна, учитель української мови та літератури, Рівненська школа
№ 13.
Анотація: План-конспект уроку, мета якого — презентувати пісню «Ще не вмерла
України…», звернути увагу на історію її
створення, призначення; пояснити специфіку пісні літературного походження, гімну; формувати вміння інтерпретувати твір
шляхом використання різних видів мистецтв, прийомів компаративного шляху
аналізу пісень; сприяти розвитку навичок
спілкування; прищеплювати розуміння
важливості виявлення пошани до національних святинь, символіки інших народів
Розробка уроку «А. Малишко — відомий український поет. «Пісня про
рушник»» з української літератури в 7-му
класі
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Гритчина Олена Анатоліївна, учитель української мови та літератури, Каховська школа № 4 Херсонської обл.
Анотація: План-конспект уроку на заявлену тему, мета якого — ознайомити з життєвим і творчим шляхом А. Малишка; охарактеризувати його пісенну творчість; проаналізувати «Пісню про рушник»; розвивати
вміння виразно і вдумливо читати поезії,
визначати і коментувати її мотиви, аргументовано висловлювати власні роздуми;
виховувати почуття любові, пошани
до творчості А. Малишка, шанобливе ставлення до матері
Розробка проекту «Казка — країна дитинства» з української літератури в 5-му
класі
Гусєва Вікторія Вікторівна, учитель української мови та літератури, Зеленодольська
школа № 2 Апостолівського р-ну Дніпропетровської обл.
Анотація: Розробка проекту на заявлену тему, мета якого — розвивати любов дітей до
своєї народної культури, активізувати й
стимулювати розумову і пізнавальну діяльність учнів, розширювати їхній кругозір
Розробка уроку «І. Франко. Казка
«Фарбований Лис». Образ Лиса, риси його
характеру» з української літератури
в 5-му класі спеціальної школи
Деркач Оксана Василівна, учитель української мови та літератури, Василівська спеціальна школа-інтернат Запорізької обл.
Анотація: План-конспект уроку з мультиме дій ною під трим кою (ме ді ап ре зен та ція
додається), мета якого — визначити тему
та ідею казки, дати поняття про головних
і дру го ряд них пер со на жів; спри я ти роз вит ку на ви чок ви раз но го чи тан ня каз ки,
ха рак те рис ти ки її ге ро їв, ар тис тич них
здібностей учнів; сприяти вихованню усвідом лен ня по зи тив но го став лен ня до доб ро го й кра си во го в жит ті й не га тив не —
до зла
Розробка уроку «Драматургія Івана
Франка.Соціально-психологічна драма «Украдене щастя»» з української літератури в 10-му класі
Дуфала Віта Миколаївна, учитель української мови та літератури, Мар’ївська школа
Магдалинівського р-ну Дніпропетровської обл.
Анотація: План-конспект уроку, мета якого — ознайомити зі змістом драми «Украдене щастя», її сценічною історією та фольклорною основою, навчити характеризувати
образи, удосконалювати вміння працювати
з текстом, формувати вміння дискутувати,
аргументувати власну думку, виховувати
загальнолюдські моральні цінності, почуття
відповідальності за власні дії та вчинки,
за долю близької людини
Розробка уроку «Трагічна доля героїні
твору «Дівчина-чайка» Дніпрової Чайки»
з української літератури в 7-му класі спеціальної школи
Калюга Маргарита Володимирівна, учитель
української мови та літератури, Харківська
спеціальна школа-інтернат № 6.

Ано та ція: План-кон с пект уро ку з муль тиме дій ною під трим кою, на вчаль на ме та
якого — продовжити вивчення творчості
Дніп ро вої Чай ки, зро би ти ідей но-ху дожній аналіз твору «Дівчина-чайка», виразно читати легенду, довести єдність люди ни і при ро ди; по пов ни ти слов ни ко вий
за пас, фор му ва ти на вич ки вдум ли во го
та ви раз но го чи тан ня опо ві дан ня, на вич ки пе ре ка зу, ана лі зу ху дож ньо го тво ру;
роз ви ва ти ло гіч не мис лен ня, ува гу,
пам’ять
Розробка уроку «М. Коцюбинський.
Новела «Intermezzo» — поетична світлина
душі митця» з української літератури
в 10-му класі
Клименко Ірина Миколаївна, викладач,
Коростишівський педагогічний коледж
ім. І. Я. Франка Житомирської обл.
Анотація: План-конспект уроку, мета
якого — ознайомити зі змістом новели
«Intermezzo», особливостями її композиції
й жанровими ознаками; з’ясувати своєрідність системи образів; визначити
особливості імпресіоністичного стилю Коцюбинського; розвивати навички психологічного аналізу, уміння логічно висловлювати свої думки; виховувати любов до природи, розуміння ролі навколишнього світу для
підтримання душевної рівноваги людини;
дослідити способи боротьби з депресивним
станом
Розробка уроку «Людське життя — перетин ста доріг (Тарас Шевченко та Михайло Щепкін)» з української літератури
в 9-му класі
Костенко Лідія Василівна, учитель української мови та літератури, Сумська спеціалізована школа № 7 імені Максима Савченка.
Анотація: План-конспект уроку, мета
якого — на основі учнівських досліджень
розкрити учням зв’язки Т. Шевченка
з М. Щепкіним, формувати вміння працювати з додатковою літературою й сучасними комп’ютерними технологіями; розвивати творчу уяву, пам’ять, логічне мислення,
культуру мовлення та читання, навички
формування та висловлювання власних думок, уміння аналізувати та зіставляти свої
знання; виховувати любов до малої батьківщини, почуття національної гордості за рідний край, відповідальність за майбутнє про
долю нашої держави
Розробка уроку «Про тебе співаю, мій
краю» з української літератури в 6-му
класі
Кривенда Віта Іванівна, учитель української мови та літератури, Білоцерківська
спеціалізована школа № 9 з поглибленим
вивченням іноземних мов Київської обл.
Анотація: План-конспект уроку, мета якого — ознайомити з творчістю білоцерківських письменників: А. Кульчицького, Т.
Житовоз, В. Іванціва, М. Бондар, Л. Завіщаної; засобами виразного читання поезій передати ставлення письменників до рідного
краю; прищеплювати дітям почуття любові
до малої батьківщини; виховувати любов
і повагу до творчої спадщини Білоцерківщини
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Розробка уроку «Михайло Стельмах.
Повість «Гуси-лебеді летять»» з української літератури в 7-му класі
Кубрак Вікторія Володимирівна, учитель,
Чигиринська школа № 1 ім. Б. Хмельницького Черкаської обл.
Анотація: План-конспект уроку на заявлену тему, мета якого — узагальнити і систематизувати знання з теми; розвивати вміння творчо мислити, грамотно висловлювати
свої думки, викликати бажання пізнавати
нове; виховувати бережливе ставлення
до природи, пошану до традицій українського народу; прищеплювати інтерес
до наслідків власної праці
Урок літератури рідного краю за творчістю Н. Поклад для 5-х класів
Лазарева Світлана Іванівна, учитель української мови та літератури, Маньківська
школа Бершадського р-ну Вінницької обл.
Анотація: План-конспект уроку на заявлену тему з методичними додатками, мета
якого — розширити знання про сучасну
поетесу Н. Поклад; ознайомити з новими
збірками поезій; розвивати ораторські
здібності; виховувати естетичне сприйняття художнього слова; викликати бажання
більше дізнаватися про видатних людей
рідного краю, прищеплювати почуття поваги до митців рідного краю
Розробка уроку «Комедія І. КарпенкаКарого «Мартин Боруля», її сценічна історія. Дворянство як міф про краще життя»
з української літератури в 10-му класі
Лещотна Ірина Сергіївна, учитель української мови та літератури, Таранівська школа Зміївського р-ну Харківської обл.
Анотація: План-конспект уроку, мета якого — ознайомити зі змістом комедії, її сюжетом і композицією, розвивати вміння
аналізу драматичного твору, характеризувати головних героїв та інших персонажів,
пояснювати засоби їхнього комічного
зображення, довести драматургічну майстерність І. Карпенка-Карого; спонукати
до реальної оцінки своїх здібностей і поведінки, виховувати повагу до людських чеснот, простоту у взаєминах з людьми
Розробка уроку «Людина і природа
в оповіданні Григора Тютюнника “Дивак”» з української літератури в 5-му класі
Лопатко Валерія Андріївна, учитель української мови і літератури, Дніпродзержинська школа № 18 Дніпропетровської обл.
Анотація: План-конспект уроку на заявлену те му, ме та яко го — за до по мо гою ху дож ньо го сло ва роз кри ти кра су й ба гат ство до вко лиш ньо го сві ту, рід ної зем лі;
фор му ва ти жит тє ву по зи цію, умін ня ко ристуватися таким джерелом інформації,
як об мін дум ка ми з од но літ ка ми; фор му вати навички аргументування; розвивати
ко му ні ка тив ні на вич ки, пі знаваль ну ді яльність; збагачувати словниковий запас;
виховувати толерантність, самостійність,
безкорисливість
Розробка уроку «Природа в поезії “За
сонцем хмаронька пливе”. Картини довколишнього світу природи в поезії “Садок

вишневий коло хати”» з української літератури в 5-му класі
Маловічко Віта Павлівна, учитель української мови та літератури, Попасненська
школа Новомосковського р-ну Дніпропетровської обл.
Анотація: План-конспект уроку з мультимедійною підтримкою (медіапрезентація
додається), мета якого — ознайомити з цікавими сторінками біографії автора;
проаналізувати програмні ліричні твори;
визначити художні засоби та образність,
навчати декламувати вірші; формувати позитивне ставлення до природи; розвивати
творчу уяву, логічне мислення, вміння висловлювати свою думку
Розробка уроку «В. Сосюра. Патріотичний пафос вірша «Любіть Україну». Поезія
«Осінь»» з української літератури у 8-му
класі
Марченко Таміла Іванівна, учитель, Кліщинський НВК «Дошкільний навчальний
заклад — загальноосвітня школа I—III ступенів» імені М. П. Старицького Чорнобаївського р-ну Черкаської обл.
Анотація: План-конспект уроку на заявлену тему, мета якого — ознайомити з життєвим і творчим шляхом В. Сосюри; повторити відомості про віршовані розміри; опрацювати зміст поезії «Любіть Україну»
та поезії «Осінь», формувати вміння виразно й осмислено читати поезії, проаналізувати образ України; виховувати любов
до природи, рідної землі, Батьківщини
Розробка «Із батьківської криниці»
Масюк Руслана Василівна, учитель української мови та літератури, Залізницький
НВК «Загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів — дитячий садок» Любешівського р-ну
Волинської обл.
Анотація: Пропонована робота підготовлена з метою створення характеристики
весільного обряду на Західному Поліссі, необхідністю дальшого системного вивчення
весільних традицій і повір’їв, лексики поліщуків, розвідування забутої весільної обрядової поезії
Розробка уроку «Т. Г. Шевченко «Мені
однаково, чи буду…» — лірична поезія
з циклу «В казематі». Роздуми поета про
власне життя і долю України» з української літератури в 7-му класі спеціальної
школи
Медведєва Тетяна Леонідівна, учитель української мови та літератури, Косівщинська спеціальна школа-інтернат Сумського
р-ну Сумської обл.
Анотація: План-конспект уроку з мультимедійною підтримкою, мета якого — ознайомити з твором, з’ясувати мотив його
написання; обставини створення циклу
«В казематі»; розкрити силу особистості
поета-борця, красу поетичного слова, допомогти усвідомити ідейно-художній зміст
поезії; розвивати навички читання поетичних творів; уміння аналізувати їх; коригувати вимову; виховувати усвідомлення великого значення вірності для формування
особистості; повагу до рідних звичаїв і традицій; любов до рідного краю
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Розробка уроку «І. Немченко «Казка
про Україну». З. Квіт «Казка про українську мову»» з української літератури
в 5-му класі
Олійник Лєна Олександрівна, учитель української мови та літератури, Синявська
школа Рокитнянського р-ну Київської обл.
Анотація: План-конспект уроку на заявлену тему, мета якого — допомогти учням
виявити свої творчі, акторські здібності;
розвивати організаторські здібності, активність, фантазію; виховувати естетичний
смак, патріотичні почуття
Розробка уроку «Загадка як вид усної
народної творчості» з української літератури в 5-му класі
Панченко Світлана Віталіївна, учитель української мови та літератури, Київська гімназія східних мов № 1.
Анотація: План-конспект уроку на заявлену тему, мета якого — поглибити знання
учнів про загадку як малий жанр усної народної творчості, її тематичне коло; розвивати логічне мислення, уміння співвідносити поняття; прищеплювати інтерес до фольклорних джерел; духовно збагачувати учнів
Стаття «»Ходи тільки по лінії найбільшого опору…». Естетика неоромантизму
в творчій спадщині Івана Багряного (до
110-річчя від дня народження)»
Пастущак Тетяна Йосипівна, кандидат філологічних наук, викладач української мови
та літератури, Бродівський педагогічний
коледж імені Маркіяна Шашкевича Львівської обл.
Анотація: У статті розглядається неоромантична спрямованість прози Івана Багряного. Акцентовано увагу на тому, як письменник, показуючи переживання, душевні
муки свого героя, переконливо демонструє
стійкий опір добра злу, виходячи з традицій
української класичної літератури
Розробка уроку «Життєвий і творчий
шлях Г. Бойка та його поетична спадщина»
з української літератури в 7-х — 9-х
класах
Полякова Наталія Олексіївна, учитель української мови та літератури, Краснополянська школа Великоновосілківського р-ну
Донецької обл.
Анотація: План-конспект уроку, мета
якого — ознайомити з життєвим шляхом
Г. Бойка, його талантом поета й гумориста;
навчати змістовно відповідати на питання й
аналізувати вірші; розвивати усне мовлення, послідовність мислення, уміння навчатися й оперувати знаннями; розвивати
творчий потенціал; виховувати повагу до
творчої спадщини поета; відповідальність
за наслідки власної праці
Розробка уроку «Тема жіночої долі
в творчості Т. Шевченка. «Катерина»»
з української літератури в 9-му класі
Пономаренко Тамара Анатоліївна, учитель
української мови та літератури, Харківська
школа № 32 імені двічі Героя Радянського
Союзу О. О. Головачова.
Анотація: План-конспект уроку, мета якого — ви світ ли ти проб ле ми со ці аль ної
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нерівності й тяжкої долі селянки в кріпосницькому суспільстві, засобами виразного
чи тан ня ви кли ка ти спів чут тя до тра ге дії
Катерини й осуд безчесної поведінки росій сько го офі це ра; роз ви ва ти на вич ки
вираз но го чи тан ня, ідей но-ху дож ньо го
аналізу тексту, спостережливість, уміння
уза галь ню ва ти, ви хо ву ва ти спів чут тя до
скрив д же них, ба жан ня до по мог ти ближ ньому
Розробка уроку «Узагальнення знань
з теми «Світ фантазії та мудрості»» з української літератури в 5-му класі
Прокопчук Тетяна Олександрівна, учитель
української мови та літератури, Красноградська гімназія «Гранд» Красноградського р-ну Харківської обл.
Анотація: План-конспект уроку на заявлену тему, мета якого — узагальнити знання
про усну народну творчість, розвивати
читацький інтерес, створити атмосферу радості, насолоди від творчості, сприяти інтелектуальному вихованню, розвивати кмітливість, пам’ять, увагу, пізнавальну активність, виховувати прагнення до добра
та справедливості
Розробка уроку «Інтимна лірика Лесі
Українки» з української літератури
в 10-му класі
Проскуріна Наталія Леонідівна, учитель української мови та літератури, Дворічанський ліцей Харківської обл.
Анотація: План-конспект уроку на заявлену
тему, мета якого — творчо осмислити і відтворити події, що відбувались у житті Лесі
Українки; з’ясувати особливості її почуттів;
вчити аналізувати твори інтимної лірики;
виховувати усвідомлення того, що кохання — життєствердне почуття, творча сила,
яка стимулює духовне піднесення людини
Методична розробка «Завдання в тестовій формі за творчістю О. Кобилянської
та М. Коцюбинського» з української літератури в 10-му клас
Самсонова Олена Анатоліївна, учитель,
Костянтинівська школа № 3 Донецької обл.
Анотація: Добірка завдань для перевірки
знань із творчості О. Кобилянської та
М. Коцюбинського
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Анотація: Мета презентації — вчити учнів
через призму сучасності осмислювати поезію поетеси, виховувати свідомого патріота України, бути борцем за свободу і незалежність своєї країни
Розробка уроку «Внутрішній світ героїв
оповідання В. Винниченка “Федько-халамидник”. Образи хлопчиків. Федько
як особистість» з української літератури
в 6-му класі
Сидоренко Жанна Миколаївна, учитель української мови та літератури, Харківська
загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів Харківської міської ради Харківської області.
Анотація: План-конспект уроку на заявлену тему з мультимедійною підтримкою, мета якого — продовжити роботу над змістом
оповідання; проаналізувати риси характеру
Федька, що вирізняють його з кола однолітків і доповнюють розуміння внутрішнього
світу героя; удосконалювати вміння порівнювати образи та висловлювати своє ставлення до прочитаного; розвивати фантазію,
творчу уяву, образне мислення; виховувати
усвідомлене ставлення до моральних цінностей, що роблять людину духовно багатою і щедрою на добро
Розробка уроку «Ольга Кобилянська.
Повість «Земля». Образи твору, художня
майстерність письменниці» з української
літератури в 10-му класі
Строкач Валентина Петрівна, директор
школи, учитель української мови та літератури, Новотроїцька школа Бердянського
р-ну Запорізької обл.
Анотація: План-конспект уроку на заявлену
тему, мета якого — допомогти учням усвідомити майстерність письменниці в розкритті
різних психологічних типів людей; викликати інтерес до читання художніх творів; розвивати навички порівняння образів, уміння
висловлювати власні думки з приводу прочитаного; виховувати здатність до співчуття, прагнення до духовного розвитку

Розробка уроку «Чигиринщина — поетичний край» з української літератури
в 6-му класі
Сейкель Оксана Федорівна, учитель української мови та літератури, Чигиринська
школа № 1 ім. Б. Хмельницького Черкаської обл.
Анотація: План-конспект уроку на заявлену тему, мета якого — формувати знання
про літературу рідного краю; розвивати
мовлення, мислення, пам’ять, увагу; виховувати любов до рідної мови

Розробка уроку «Твори Івана Франка
про школу («Sch nschreiben», «Олівець»)»
з української літератури у 8-му класі
Тарасенко Вікторія Георгіївна, учитель української мови і літератури, Балабинський
НВК «Престиж» Запорізького р-ну Запорізької обл.
Анотація: План-конспект уроку позакласного читання, мета якого — ознайомити
з творами І. Франка; удосконалювати вміння аналізувати художній твір, характеризувати образи; розвивати асоціативне мислення, уяву, творчі здібності, уміння грамотно висловлюватися, узагальнювати,
зіставляти, робити висновки; виховувати
доброту, співчуття, гуманізм у ставленні
один до одного; формувати вміння працювати в колективі

Розробка медіапрезентації «Ліна Костенко в контексті сучасності» з української літератури в 11-му класі
Секретар Антоніна Дмитрівна, викладачметодист зарубіжної, української літератури та художньої культури, Богуславський
ЦПТО Київської обл.

Розробка уроку «Т. Шевченко «Заповіт»» з української літератури в 7-му класі
Тетеря Тетяна Юріївна, учитель української мови та літератури, Хустський НВК
№ 1 Закарпатської обл.
Анотація: План-конспект уроку з мультимедійною підтримкою, мета якого —
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ознайомити з твором Т. Шевченка «Заповіт», зробити ідейно-художній аналіз поезії;
визначити, які факти з життя поета покладені в основу вірша; прослідкувати, як розкривається полум’яна любов автора до
України, віра в революційне повалення самодержавства; розвивати навички виразного читання, культуру зв’язного мовлення,
уміння логічно мислити, грамотно висловлювати власні думки; виховувати повагу,
любов до рідного краю, його народу
Розробка уроку «Григір Тютюнник
“Три зозулі з поклоном”» з української літератури в 11-му класі
Харламова Оксана Степанівна, викладач
української філології, Новобузький педагогічний коледж Миколаївської обл.
Анотація: План-конспект уроку на заявлену тему, мета якого — ознайомити з новелою Григора Тютюнника «Три зозулі з поклоном», удосконалювати навички аналізу
прозових творів малих жанрів, проводити
філософські дослідження на матеріалі
прочитаних творів; розвивати творчу уяву,
аналітичне мислення; виховувати толерантність, повагу до людей, співчуття, прагнення до самопізнання
Розробка уроку «Я. Стельмах. “Митькозавр з Юрківки, або Химера лісового озера”» з української літератури в 6-му класі.
Шевченко Оксана Мирославівна, учитель,
Харківська школа № 153.
Анотація: План-конспект уроку з мультимедійною підтримкою (медіапрезентація
додається), мета якого — опрацьовуючи
зміст, звернути увагу на уявлення героїв
про фантастичне й реальне в їх дитячому
житті, допомогти усвідомити значення романтики для активного, повноцінного, цікавого й корисного життя; розвивати уяву й
фантазію, неординарність, допитливість,
творчі здібності, уміння толерантно й аргументовано доводити свою думку; виховувати любов до процесу пізнання, наполегливість, активну життєву позицію
Розробка уроку «В. К. Королів-Старий.
Казка “Рибалчина русалонька”» з української літератури в 5-му класі
Шидловська Світлана Анатоліївна, учитель
української мови та літератури, Зідьківська
школа ім. Г. І. Ковтуна Зміївського р-ну
Харківської обл.
Анотація: План-конспект уроку на заявлену тему, мета якого — розглянути зміст казки «Рибалчина русалонька»; учити вмотивовувати свою думку, робити висновки,
узагальнення; розвивати навички виразного читання; уміння аналізувати прочитане,
виховувати любов до читання творів українських письменників; розрізняти добро
та зло, фантастичне та реальне
Методична розробка «Літературні диктанти за розділами «Пригоди і фантастика» та «Гумористичні твори»» з української літератури в 6-му класі
Шкарупа Олена Іванівна, учитель української мови та літератури, Запорізька школа
№ 15.
Анотація: Добірка літературних диктантів

Усі представлені роботи опубліковані на веб-сайті видавництва:
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КАТАЛОГ ПЕДАГОГІЧНИХ МАТЕРІАЛІВ
Українська мова
Методична розробка «Зошит для домашніх контрольних робіт у 8-му класі»
Вартанян Людмила Володимирівна, учител
української мови та літератури; Похвалітова Юлія Михайлівна, учитель української
мови та літератури, Маріупольський НВК
«Гімназія-школа» № 27 Донецької обл.
Анотація: Зошит розроблено з метою забезпечити систематизацію знань учнів 8-го
класу з кожної теми перед проведенням підсумкових тематичних контрольних робіт
Розробка уроку «Родовий відмінок»
з української мови в 5-му класі спеціальної школи
Аршиннікова Галина Василівна, учитель,
Балаклійська спеціальна школа-інтернат
Харківської обл.
Анотація: План-конспект уроку, мета якого — навчити змінювати іменники за відмінками, правильно вживати форму родового відмінка, встановлювати зв’язок слів
у реченні, удосконалювати вміння та навички визначати відмінок іменника, правильно
вживати закінчення іменників у родовому
відмінку, розвивати пам’ять, увагу, зв’язне
мовлення, мислення, уміння користуватися
підручником; виховувати культуру мовлення, охайність, відповідальність, серйозне
ставлення до навчання
Розробка уроку «Правила вживання
знака м’якшення» з української мови
в 5-му класі
Баранчук Оксана Степанівна, учитель української мови та літератури, Кропивницька школа № 7 ім. О. С. Пушкіна.
Анотація: План-конспект уроку на заявлену тему, мета якого — закріпити знання,
уміння, навички правопису слів із знаком
м’якшення; розвивати логічне мислення,
уяву, мовлення; збуджувати інтерес до
творчості В. О. Сухомлинського; сприяти
вихованню любові і поваги до рідної мови,
художнього слова
Розробка уроку «Повторення й узагальнення вивченого в кінці року» з української мови в 5-му класі
Вартанян Людмила Володимирівна, учитель
української мови та літератури, заступник
директора з НВР, Маріупольський НВК
«Гімназія-школа» № 27 Донецької обл.
Анотація: План-конспект уроку на заявлену тему, мета якого — повторити, поглибити, узагальнити й систематизувати основні
відомості з вивченого; удосконалити пунктуаційні, орфографічні навички, уміння
робити фонетичний, морфемний, синтаксичний, лексичний аналізи; сприяти відродженню українських звичаїв і традицій
Розробка уроку «Фразеологізми» з української мови в 6-му класі
Вдовенко Наталія Василівна, учитель української мови та літератури, Дубрівська школа Малинського р-ну Житомирської обл.
Анотація: План-конспект уроку, мета якого — створити умови для ознайомлення
з фразеологізмами, їхніми властивостями,
пояснювати значення фразеологізмів,

правильно використовувати їх у мовленні;
ознайомити з фразеологічним словником;
сприяти розвиткові усного і писемного
мовлення, уміння самостійно опрацьовувати інформацію, виділяти в ній головне, узагальнювати й систематизувати матеріал;
виховувати любов до рідної мови, фразеологізмів — скарбів мовної образності
Розробка уроку «Прислівниковий квітограй» з української мови в 7-му класі
Гевко Алла Федорівна, учитель української
мови та літератури, Котівська школа Гусятинського р-ну Тернопільської обл.
Анотація: План-конспект уроку з мультимедійною підтримкою, мета якого — систематизувати й узагальнити знання про прислівник, закріпити вміння визначати граматичні ознаки і синтаксичну роль; розрізняти
розряди прислівника, утворювати ступені
порівняння; з’ясувати роль у тексті; розвивати пам’ять, увагу, творче мислення, пізнавальні здібності, пошукові якості, організаторські навички, культуру мовлення, стилістичну вправність; виховувати любов
до української мови, повагу до традицій, поглибити знання про рослини-символи

Анотація: План-конспект уроку, мета якого — повторити, узагальнити і систематизувати знання про словосполучення і речення; відпрацювати навички розрізняти ці дві
синтаксичні одиниці; удосконалювати
орфографічну грамотність, розвивати
пам’ять, логічне мислення, творчу уяву;
виховувати зацікавленість у навчанні, допитливість, повагу до історії свого народу,
патріотизм
Розробка уроку «Прислівник: загальне
значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль» з української мови в 7-му
класі
Кобченко Ніна Анатоліївна, учитель української мови та літератури, Великобілозерський НВК № 1 Запорізької обл.
Анотація: План-конспект уроку, мета
якого — поглибити знання про прислівник,
його морфологічні ознаки, синтаксичну
роль; формувати загальнопізнавальні вміння знаходити прислівники в тексті, характеризувати їх; розвивати усне зв’язне мовлення, увагу, уяву, творчі здібності; виховувати почуття патріотизму, любов до рідної
мови, рідної природи

Розробка уроку «Узагальнення і систематизація знань з теми “Безсполучникове
складне речення”. Урок-дослідження за
творчістю Т. Шевченка» з української мови в 9-му класі
Горбалюк Любов Петрівна, учитель української мови та літератури, Андріївська школа Черняхівського р-ну Житомирської обл.
Анотація: План-конспект уроку на заявлену тему, мета якого — систематизувати
знання про безсполучникове складне
речення; сформувати вміння й навички
правильно інтонувати речення, визначати
засоби зв’язку в ньому; розвивати вміння
аналізувати текст, ураховуючи розділові
знаки; на прикладі зразків творів письменників виховувати любов до слова

Розробка уроку «Просте ускладнене речення» з української мови в 11-му класі
Колганова Тетяна Іванівна, учитель української мови та літератури, Валуйська школа
№ 1 Станично-Луганського району Луганської обл.
Анотація: План-конспект уроку з мультимедійною підтримкою (медіапрезентація
додається), мета якого — актуалізувати
знання про просте ускладнене речення,
удосконалювати вміння визначати певні
синтаксичні конструкції, акцентуючи увагу
на проблемних питаннях ЗНО; розвивати
культуру мовлення, творчі здібності, логічне й образне мислення; виховувати повагу
до української мови, любов до малої батьківщини

Розробка уроку «Узагальнення й систематизація знань про однорідні члени речення. Розділові знаки в реченнях з однорідними членами» з української мови
у 8-му класі
Давидченко Алла Миколаївна, учитель української мови та літератури, Нікопольська
школа № 4 Дніпропетровської обл.
Анотація: План-конспект уроку, мета якого — повторити, узагальнити й систематизувати знання про однорідні члени речення, їх види, розділові знаки в реченнях з однорідними членами; розвивати вміння
вільно оперувати лінгвістичними знаннями
у власному мовленні; сприяти розширенню
кругозору, їх прагненню самостійно здобувати знання з метою розвитку як особистостей; виховувати культуру думок, усного
і писемного мовлення

Розробка уроку «Однорідні члени речення» з української мови в 10-му класі
Кривенко Наталія Григорівна, учитель української мови і літератури, Чигиринська
школа № 1 ім. Б. Хмельницького Черкаської обл.
Анотація: План-конспект уроку, мета якого — поглибити знання про однорідні члени
речення, повторити поняття про речення
з кількома рядами однорідних членів; домогтися засвоєння правил уживання розділових знаків при однорідних членах речення; удосконалювати вміння знаходити в реченні вивчені пунктограми; розвивати
увагу, мислення; виховувати любов до рідного краю

Розробка уроку «Повторення й узагальнення вивченого в 5 класі. Словосполучення. Речення» з української мови в 6-му
класі
Змієва Тетяна Миколаївна, учитель української мови та літератури, Краматорська
школа № 4 Донецької обл.
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Дидактичні матеріали для підготовки
до ЗНО з української мови
Крутоусова Оксана Михайлівна, учитель
української мови та літератури, Маріупольський НВК «гімназія-школа» № 27 Донецької обл.
Анотація: Матеріали для підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання містять
короткий виклад теоретичного матеріалу,
вправи й тестові завдання
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КАТАЛОГ ПЕДАГОГІЧНИХ МАТЕРІАЛІВ
Розробка уроку «Письмо елементів великої букви Т. Письмо великої букви Т.
Формування аудіативних умінь за змістом
загадки. Списування з друкованого тексту» з навчання грамоти в 1-му класі
Ладна Вікторія Вікторівна, учитель початкових класів, Сумська спеціалізована школа № 29.
Анотація: План-конспект уроку на заявлену тему, мета якого — навчати писати велику букву Т, склади і слова із нею; продовжити роботу над удосконаленням навичок
списування з друкованого тексту; розвивати мовлення, увагу, дрібну моторику рук,
асоціативне мислення; виховувати позитивне ставлення до письма, охайність,
любов до прекрасного
Розробка уроку «Українська лексикологія як учення про лексичний склад української мови» з української мови в 10-му
класі
Левічева Світлана Володимирівна, завідувач ден но го від ді лен ня, Кра ма тор ський
машинобудівний коледж Донбаської державної машинобудівної академії, Донецька обл.
Анотація: План-конспект уроку на заявлену тему з мультимедійною підтримкою
(медіапрезентація додається), навчальна
мета якого — узагальнити, систематизувати й поглибити знання з лексикології
Розробка уроку «Написання прислівників разом і через дефіс» з української
мови в 7-му класі
Лецик Світлана Василівна, учитель, Алтинівська школа Кролевецького р-ну Сумської обл.
Анотація: Конспект уроку на заявлену тему, мета якого — ознайомити з правилами
написання прислівників через дефіс і разом, виробляти навички розпізнавати слова
з даними орфограмами; досягти практичного засвоєння правил написання прислівників через дефіс і разом; збагачувати словниковий запас; розвивати логічне мислення,
увагу, пам’ять; виховувати в учнів повагу
до творчості Лесі Українки, любов до поезії,
активну життєву позицію
Розробка уроку «Активні й пасивні дієприкметники та їх творення» з української мови в 7-му класі
Лужецька Ольга Андріївна, учитель української мови та літератури, Білоцерківська
школа № 9 Київської обл.
Анотація: План-конспект уроку, мета якого — поглибити знання про дiєприкметники, пояснити вiдмiннiсть мiж активними й
пасивними дiєприкметниками, правила їx
тво рен ня; фор му ва ти вмiння розрiзня ти
та утво рю ва ти ак тивнi й па сивнi дiє прикмет ни ки, пра виль но пи са ти дiє прикмет ни ковi суфiкси; ви хо ву ва ти
всебiчно роз ви не ну, мо раль ну осо бис тiсть; сприяти розвитку логічного мислення, творчої уяви, культури усного та письмового мовлення
Розробка уроку «Іменник як частина
мови: загальне значення» з української
мови в 6-му класі

74

Каталог «Відкритий урок» #02’ 2016

Лушня Світлана Павлівна, учитель української мови і літератури, Конотопська школа
№ 11 Сумської обл.
Анотація: План-конспект уроку з мультимедійною підтримкою (медіапрезентація
додається), мета якого — повторити і поглибити знання про іменник; сприяти зміцненню навичок визначення морфологічних
ознак іменників; формувати загальнопізнавальні вміння знаходити іменники
в текстах, визначати їх роль у реченнях;
розвивати дослідницький інтерес і творчі
вміння; виховувати повагу до рідного слова,
любов до України
Стаття «Багатство і філігранність української фразеології в художній літературі»
Лушня Світлана Павлівна, учитель української мови і літератури, Конотопська школа
№ 11 Сумської обл.
Анотація: У матеріалі на заявлену тему авторка пише, що природа фразеологізмів,
особливості їх становлення й функціонування, семантика та структура не є на сьогодні достатньо вивченими. Тому системний виклад стану вивчення фразеології
в сучасній лінгвістиці, а також розгляд
проблем використання української фразеології в художній літературі є важливим
Розробка уроку «Неозначено-особове
речення» з української мови у 8-му класі
Мазурок Наталія Євгеніївна, учитель української мови та літератури, Соснинська
школа імені Сергія Байдовського Іваничівського р-ну Волинської обл.
Анотація: План-конспект уроку з мультимедійною підтримкою (медіапрезентація додається), мета якого — поглибити знання про
односкладні дієслівні речення, сформувати
поняття про неозначено-особове речення,
способи вираження в ньому головного члена, повторити вивчене про означено-особове речення, розвивати творчі вміння аналізувати, трансформувати й конструювати неозначено-особові речення, у яких головний
член має різні способи морфологічного вираження; виховувати любов до рідного краю
й пошану до народних звичаїв
Розробка уроку «Розряди займенників за
значенням» з української мови в 6-му класі
Малах Ольга Василівна, учитель української мови та літератури, Херсонський НВК
№ 48.
Анотація: План-конспект уроку, мета якого — поглибити знання про займенник;
ознайомити з розрядами займенників
за значенням, із загальним значенням і граматичними ознаками їх; формувати вміння
розпізнавати займенники, аналізувати висловлювання щодо ролі в них займенників,
доречно використовувати їх у мовленні;
розвивати логічне мислення та творчі вміння; прищеплювати і виявляти любов і повагу до родини, виховувати бережливе ставлення до всіх членів родини, викликати бажання дізнатись про коріння свого роду
Розробка уроку «Двоскладне речення.
Головні й другорядні члени речення. Порядок слів у реченні, логічний наголос»
з української мови у 8-му класі

Мерефа Світлана Іванівна, учитель, Полтавська школа № 20 імені Бориса Серги.
Анотація: План-конспект уроку, мета якого — поглибити знання про види речень
за структурою граматичної основи; дати поняття про синтаксичну та стилістичну
функцію порядку слів у реченні; допомогти
засвоїти норми дотримання логічного наголосу при інтонуванні речень у тексті; розвивати вміння виразно читати речення
з прямим і зворотним порядком слів; пояснити роль інверсії; виховувати патріотичні
почуття, національну гідність, людяність
Розробка уроку «Двокрапка в безсполучниковому складному реченні» з української мови в 9-му класі
Мисяк Ірина Орестівна, учитель української
мови та літератури, Судововишнянський
НВК Мостиського р-ну Львівської обл.
Анотація: План-конспект уроку, мета якого — удосконалити вміння правильно інтонувати безсполучникові складні речення,
пунктуаційні вміння й навички; сформувати вміння визначати доцільність уживання
двокрапки між частинами безсполучникового складного речення; розвивати творчі
вміння; на основі мовленнєво-комунікативного матеріалу сприяти осмисленню подій
Євромайдану та Революції гідності
Розробка уроку «Узагальнення вивченого про складнопідрядне речення, його
будова, засоби зв’язку у ньому» з української мови в 9-му класі
Молнар Оксана Василівна, учитель української мови та літератури, Ужгородська спеціалізована школа-інтернат з поглибленим
вивченням окремих предметів Закарпатської обл.
Анотація: План-конспект уроку, мета якого — націлити на усвідомлення, осмислення
й засвоєння відомостей про СПР, розвивати вміння і навички розпізнавання СПР
серед інших видів складних речень; формувати навички аналізу; удосконалювати
вміння створювати висловлювання, уміння
ставити запитання за темою; виховувати
культуру мовлення, уміння бачити перспективу, патріотизм, любов до рідного краю,
гордість за свою Батьківщину
Розробка уроку «Спрощення в групах
приголосних» з української мови в 5-му
класі
Незвищук Наталія Анатоліївна, учитель української мови та літератури, Волочиська
школа № 5 Хмельницької обл.
Анотація: План-конспект уроку на заявлену тему з мультимедійною підтримкою
(медіапрезентація додається), мета якого —
дати поняття про спрощення в групах приголосних; виробляти навички правильного
запису слів зі спрощенням у групах приголосних; розвивати мовний слух і пам’ять,
виховувати правописну пильність
Розробка уроку «Синоніміка речень
з прямою та непрямою мовою» з української мови в 11-му класі
Обухова Людмила Валеріївна, учитель української мови, Ємільчинська школа Житомирської обл.
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КАТАЛОГ ПЕДАГОГІЧНИХ МАТЕРІАЛІВ
Анотація: План-конспект уроку, мета якого — поглибити знання з теми; удосконалити вміння і навички розпізн
Розробка уроку «Синоніміка речень
з прямою та непрямою мовою» з української мови в 11-му класі
Обухова Людмила Валеріївна, учитель української мови, Ємільчинська школа Житомирської обл.
Анотація: План-конспект уроку, мета якого — поглибити знання з теми; удосконалити вміння і навички розпізнавати речення
з прямою та непрямою мовою; розвивати
вміння передавати чужі думки за допомогою речень з прямою, непрямою мовою,
правильно їх оформляти на письмі; замінювати речення з прямою мовою на синонімічні речення з непрямою мовою; розвивати логічне й образне мислення, пам’ять;
збагачувати словниковий запас; виховувати духовність, милосердя
Розробка уроку «У світі прикметника
і художнього слова» з української мови в 6-му класі
Павлусик Оксана Петрівна, учитель української мови та літератури, Львівська гімназія
«Престиж» з поглибленим вивченням іноземних мов.
Анотація: План-конспект уроку з мультимедійною підтримкою, мета якого — поглибити, узагальнити і систематизувати знання про прикметник; формувати вміння визначати рід, число, відмінки; повторити
відомості про поділ прикметників на групи
за значенням; пояснити причини переходу
прикметників з однієї групи в іншу; виробляти навички правильного використання
в мовленні форм вищого і найвищого ступенів порівняння, відмінкових форм, уміння
доречно вживати прикметники; розвивати
культуру мовлення, навички виразного читання; сприяти збагаченню словникового
запасу; навчати працювати зі словником
і допоміжною літературою; виховувати
любов до рідної землі, гордість за Україну, її
історію
Дидактичний матеріал «Живописна
Україна» з української мови для 8-х класів
Павлюк Наталія Миколаївна, учитель української мови та літератури, Видиборський
ліцей інформаційних технологій Черняхівського р-ну Житомирської обл.
Анотація: Дидактичний матеріал до теми
«Другорядні члени речення»
Розробка уроку «Головні члени речення» з української мови у 8-му класі
Парик Таїсія Василівна, учитель української мови та літератури, Чемеровецький
НВК № 1 «Загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів, ліцей та МНВК» Хмельницької обл.
Анотація: План-конспект уроку на заявлену
тему, мета якого — поглибити знання про
поділ членів речення на головні та другорядні, граматичну основу; ознайомити зі способами вираження підмета, формувати вміння знаходити в реченні граматичну основу,
складати речення, у яких би підмет виражався різними способами; виховувати мовне чуття, естетичний смак до краси слова

Розробка уроку «Розділові знаки при
однорідних членах речення. Тренувальні
вправи» з української мови в 5-му класі
Постой Тетяна Петрівна, учитель української
мови і літератури, Чернівецька школа № 1.
Анотація: План-конспект уроку з мультимедійною підтримкою, мета якого — узагальнити і закріпити знання про однорідні
члени речення, розділові знаки при них;
удосконалити вміння знаходити речення
з однорідними членами, узагальнюючими
словами, різними рядами однорідних членів; закріплювати навички розстановки
розділових знаків при однорідних членах;
формувати уявлення про особливості зв’язного мовлення залежно від умов і мети спілкування; розвивати вміння розуміти прочитане, послідовно викладати думки, стисло
передавати основне; виховувати повагу
до народних традицій, любов до символів
України, рідної мови
Розробка уроку «Творення прикметників. Написання прикметників із суфіксами -еньк, -есеньк, -ісіньк, -ськ, -зьк, -цьк»
з української мови в 6-му класі
Сингаївська Катерина Антонівна, учитель
української мови і літератури, Уманська
школа № 14 Черкаської обл.
Анотація: План-конспект уроку на заявлену тему, мета якого — поглибити знання
про прикметник; з’ясувати особливості написання прикметників з різними суфіксами, з’ясувавши їхню роль в аналізованих
словах; формувати вміння знаходити в текстах прикметники з суфіксами пестливості;
розвивати логічне мислення, самостійність
суджень; виховувати повагу до Т. Шевченка та його творчості, прагнення виконувати
заповіти Кобзаря
Розробка уроку «Односкладні прості
речення з головним членом у формі присудка і підмета. Односкладне речення як
частина складного речення» з української
мови у 8-му класі
Смоляр Тетяна Миколаївна, учитель української мови та літератури, Олександрійського НВК Кіровоградської обл.
Анотація: План-конспект уроку на заявлену тему з мультимедійною підтримкою (медіапрезентація додається), мета якого — поглибити знання восьмикласників про види
речень за складом граматичної основи,
ознайомити з особливостями односкладних
простих речень; формувати вміння розрізняти їх види, правильно вживати у мовленні; розвивати логічне мислення, спостережливість, уміння зіставляти й узагальнювати;
виховувати любов до рідного слова, почуття
поваги до видатних українців, пізнавальний
інтерес до творчості Павла Тичини
Розробка уроку «Складання діалогів.
Уживання звертань у діалогічному мовленні» з української мови в 5-му класі
Собко Тетяна Миколаївна, учитель, КЗ «Василівська гімназія «Сузір’я» — загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів» Запорізької обл.
Анотація: План-конспект уроку на заявлену тему, мета якого — систематизувати
вивчене про звертання, удосконалювати
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вміння визначати їх у реченні, доречно
використовувати в усному й писемному
мовленні; розвивати вміння спілкуватися,
логічне мислення, пам’ять; виховувати
культуру спілкування, любов до рідного
слова, повагу до родини
Розробка уроку «Пісні зимового циклу.
Січень крокує — свята дарує» з української мови в 6-му класі
Суслова Ірина Василівна, учитель української мови та літератури, Краматорська
школа № 24 Донецької обл.
Анотація: План-конспект уроку, мета якого — ознайомити з піснями зимового циклу,
обрядами першого місяця року; розвивати
вміння спостерігати, порівнювати, описувати, асоціювати зображуване, висловлювати власну позицію, наводити аргументи,
робити узагальнення; розвивати навички
виразного читання, пошукової роботи; виховувати любов до рідної землі, її літературних надбань, формувати активну життєву
позицію, побудовану на усвідомлені себе
українцями
Розробка уроку «Узагальнення вивченого матеріалу з теми “Іменник”» з української мови в 6-му класі
Суслова Ірина Василівна, учитель української мови і лутератури, Краматорська
школа № 24 Донецької обл.
Анотація: План-конспект уроку, мета якого — повторити, узагальнити, систематизувати знання про морфологічні ознаки іменника, його синтаксичну роль і правопис; поповнити знання про історію Краматорська;
розвивати вміння й навички розпізнавати
іменники в тексті, визначати їх морфологічні ознаки та синтаксичну роль, правильно
вживати іменники в мовленні та знаходити
вивчені орфограми й пояснювати їх; удосконалювати й збагачувати мовлення; виховувати любов і пошану до рідної мови,
до землі, на якій живеш, до рідного міста
Методична розробка «ЗНО, ДПА: панорамний погляд на проблему» з української
мови та літератури для 11-х класів
Тарасенко Світлана Миколаївна, учитель
української мови та літератури, директор
школи, Ялтинська школа № 2 Першотравневого р-ну Донецької обл.
Анотація: Розробка охоплює тестові завдання, дидактичні ігри, кросворди з української мови та літератури
Розробка уроку «Написання часток»
з української мови в 7-му класі
Тверітнікова Олена Борисівна, учитель української мови та літератури, Красноградська гімназія «Гранд» Харківської обл.
Анотація: План-конспект уроку на заявлену тему, мета якого — повторити й узагальнити знання з написання часток; удосконалювати орфографічні уміння й навики; розвивати увагу, кмітливість; прищеплювати
любов до рідної мови
Розробка уроку «Словотворчі засоби
стилістики. Стилістичне забарвлення значущих частин слова: префіксів і суфіксів»
з української мови в 10-му класі
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Хоменко Ольга Миколаївна, викладач української мови та літератури, Машинобудівний коледж Донбаської державної машинобудівної академії (м. Краматорськ, Донецька обл.).
Анотація: План-конспект уроку на заявлену тему з мультимедійною підтримкою (медіапрезентація додається), навчальна мета
якого — узагальнити й систематизувати
знання про стилістичні функції словотвору,
правила вживання словотворчих засобів
у різних стилях мовлення
Конспект уроку «Узагальнення з теми
«Речення»
Чаус Людмила Геннадіївна, учитель початкових класів, Дніпровська школа № 84.
Анотація: План-конспект уроку на заявлену тему, мета якого — закріпити знання учнів, набуті під час вивчення теми «Речення»; повторити написання великої літери;
розвивати мовлення, увагу, мислення,
пам’ять; удосконалювати вміння використовувати різні види речень в усному й
писемному мовленні, знаходити головні
слова в реченнях; виховувати інтерес
до рідної мови, формувати самостійність,
працьовитість
Розробка уроку «Як стати професіоналом» з української мови в 11-му класі
Черняк Наталія Миколаївна, учитель української мови та літератури, Боратинська
школа Луцького р-ну Волинської обл.
Анотація: План-конспект уроку з мультимедійною підтримкою (медіапрезентація
додається), мета якого — повторити матеріал теми «Ділові папери»; систематизувати й
поглибити знання теоретичних понять, розуміння важливості ділових паперів; шукати шляхи вдосконалення ділових стосунків
у сучасному світі; розвивати логічне мислення, пам’ять, компетентність діловода;
виховувати відповідальність, упевненість
у власних силах
Розробка уроків «Односкладне речення» з української мови в 6-му класі
Чухрій Олена Миколаївна, учитель української мови та літератури, Чемеровецький
НВК № 1 «Загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів, ліцей та МНВК» Хмельницької обл.
Анотація: Розробка циклу уроків на заявлену тему
Розробка уроку «Узагальнення вивченого з теми “Прикметник як частина мови”» з української мови в 6-му класі
Шведова Ольга Анатоліївна, директор, учитель української мови та літератури, Криворізька школа № 36 Дніпропетровської обл.
Анотація: План-конспект уроку з мультимедійною підтримкою (медіапрезентація
додається), мета якого — узагальнити й систематизувати вивчений матеріал про прикметник; навчити застосовувати теоретичні знання на практиці при розпізнаванні
прикметника, визначенні його граматичних ознак, знаходити вивчені орфограми й
пояснювати їх; розвивати вміння чітко висловлювати свої думки, логічне мислення,
творчу уяву; збагачувати словниковий запас, удосконалювати граматичну структуру
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мовлення, навички роботи в групі; виховувати любов та повагу до матері як берегині
роду
Розробка уроку «Вигук як особлива
частина мови» з української мови в 7-му
класі
Яременко Ірина Іванівна, учитель української мови та літератури, Черкаська школа
№ 21.
Анотація: План-конспект уроку, мета
якого — формувати вміння самоорганізовуватися до навчальної діяльності; навчати використовувати таблиці як джерело
інформації; навчати розпізнавати вигуки
в реченні, правильно їх інтонувати; формувати навички вживання вигуків у мовленні; удосконалювати орфографічні
навички; розвивати творчі здібності, мовне
чуття, мовні смаки, уміння зіставляти,
робити висновки; виховувати повагу до рідної природи
Фізика
Розробка уроку «Початкові відомості
про будову речовини» з фізики в 7-му
класі
Антонов В’ячеслав Ілліч, учитель фізики
та математики, НВК «Олександрівська
СЗШ І–ІІІ ступенів — дошкільний навчальний заклад» Юр’ївського р-ну Дніпропетровської обл.
Анотація: План-конспект уроку на заявлену тему, мета якого — узагальнення і систематизація знань учнів з теми, формування
вмінь застосовувати знання в нестандартних умовах, розвиток мислення учнів
Розробка уроку «Закон Архімеда. Сила
Архімеда. Плавання тіл» з фізики в 7-му
класі
Арсеньєва Інна Федорівна, учитель фізики,
заступник директора з НВК, Дніпровська
школа № 50.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та
яко го — по гли би ти й за крі пи ти знан ня
про закон Архімеда, архімедову силу, про
умо ви пла ван ня тіл; про дов жи ти фор му вати вміння розв’язувати задачі з використанням здобутих знань, аналізувати, роби ти ви снов ки, уза галь ню ва ти; роз ви вати ло гіч не мис лен ня, твор чі здіб нос ті,
на вич ки де мон ст ра цій но го до слі ду та
зв’яз но го мов лен ня; ви хо ву ва ти ін те рес
до фізики
Розробка уроку «Електричне поле. Напруженість і потенціал електричного поля» з фізики в 11-му класі
Березняк Тетяна Іванівна, викладач фізики,
Харківський поліграфічний центр ПТО.
Анотація: План-конспект уроку на заявлену тему
Розробка уроку «Електричне поле. Напруженість і потенціал електричного поля» з фізики в 11-му класі
Березняк Тетяна Іванівна, викладач фізики,
Харківський поліграфічний центр ПТО.
Анотація: План-конспект уроку на заявлену тему

Методична розробка «Властивості газів, рідин, твердих тіл» з фізики в 10-му
класі
Березняк Тетяна Іванівна, учитель фізики,
Харківський поліграфічний центр ПТО.
Анотація: Дидактичні матеріали для організації самостійної навчально-пізнавальної
діяльності учнів та розвитку їхніх творчих
здібностей до теми «Властивості газів,
рідин, твердих тіл»
Методична розробка «Гравітаційна взаємодія. Закон всесвітнього тяжіння» з фізики
в 10-му класі
Березняк Тетяна Іванівна, учитель фізики,
Харківський поліграфічний центр ПТО.
Анотація: Дидактичні матеріали до уроку
«Гравітаційна взаємодія. Закон всесвітнього тяжіння» з теми «Динаміка»
Розробка уроку «Рівняння рівномірного прямолінійного руху» з фізики в 10-му
класі
Гаріна Вікторія Павлівна, учитель фізики,
Покровська школа № 3 ДонецькоЇ обл.
Анотація: План-конспект уроку, мета якого — закріпити основні характеристики
рівномірного прямолінійного руху та записати його математично; формувати вміння
розв’язування задач; розвивати логічне
мислення; сприяти активізації творчого
мислення, пробуджувати пізнавальний інтерес, стимулювати розвиток ініціативи,
кмітливості, формування вміння висувати
гіпотези, робити припущення й перевіряти
їх; виховувати самостійність; розширити
кругозір, збуджувати інтерес до вивчення
фізики
Розробка уроку «Кінетична енергія тіла» з фізики в 10-му класі
Генда Лариса Олександрівна, учитель фізики, заступник директора з навчально-виховної роботи, Грядівська школа Іваничівського р-ну Волинської обл.
Анотація: План-конспект уроку на заявлену тему, мета якого — дати уявлення про
особливості енергії тіла при зміні його
швидкості, навчитися оцінювати реальні
розміри та характеристики фізичних тіл
природних і штучних систем
Розробка циклу уроку «Світлові явища» з фізики в 11-му класі
Гунько Лілія Мечиславівна, учитель фізики, Білоцерківська школа № 7 Київської обл.
Анотація: Конспекти уроків на заявлену
тему
Розробка уроку «Відбивання і заломлення світла. Закони заломлення світла»
з фізики в 11-му класі
Єрмолаєва Олена Григорівна, учитель фізики та астрономії, Київська школа № 137.
Анотація: План-конспект уроку з мультимедійною підтримкою (медіапрезентація
додається), мета якого — повторити зміст
законів відбивання світла і заломлення світла, доповнивши й поглибивши їх, пояснити
фізичний зміст показника заломлення;
ознайомити з явищем повного відбивання
світла

Усі представлені роботи опубліковані на веб-сайті видавництва:
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Розробка уроку «Атмосферний тиск»
з фізики в 7-му класі
Криклива Олена Миколаївна, учитель фізики, Новокаховська школа № 3 Херсонської обл.
Анотація: План-конспект уроку на заявлену тему, навчальна мета якого — сформувати знання про атмосферний тиск, способи
вимірювання атмосферного тиску, одиниці
тиску; ознайомити з приладами для вимірювання атмосферного тиску, будовою
приладу барометра-анероїда, залежністю
атмосферного тиску від висоти
Посібник для проведення підсумкового
контролю та самоконтролю учнів 7–8 класів з фізики
Куклюк Світлана Миколаївна, учитель фізики, Старокостянтинівська школа № 3
Хмельницької обл.
Анотація: Посібник містить два рівноправні варіанти контрольних робіт з фізики для
7–8 класів, що охоплюють питання основних тем курсу
Розробка уроку «Закон збереження й
перетворення енергії в механічних процесах та його практичне застосування» з фізики в 7-му класі
Лаврова Ірина Іванівна, учитель фізики,
КЗ «НВК природничо-економіко-правовий
ліцей — спеціалізована школа I–III ступенів № 8 — Позашкільний центр Кіровоградської міської ради Кіровоградської
області».
Анотація: План-конспект уроку з мультимедійною підтримкою (медіапрезентація
додається), мета якого — формувати поняття «енергія», розкрити суть одного з основних законів природи; розглянути приклади
проявів перетворення механічної енергії
в природі, розвивати вміння спостерігати й
аналізувати ці явища, робити висновки;
формувати пізнавальний інтерес до теми,
навички самостійної роботи
Розробка уроку «Джерела енергії» з фізики у 8-му класі
Макєрова Ольга Павлівна, учитель фізики,
Червоножовтневий НВК Станично-Луганського р-ну Луганської обл.
Анотація: План-конспект уроку на заявлену тему, мета якого — ознайомити зі шляхами і методами збереження й економії природних ресурсів; показати нові шляхи
розв’язання енергетичних проблем; дати
екологічну оцінку нових видів енергії;
скласти карту «Енергетичний потенціал села Червоний Жовтень»
Розробка уроку «Вологість повітря. Вимірювання вологості повітря» з фізики
в 10-му класі
Мариніна Віта Вікторівна, учитель фізики,
Криворізька школа № 130 Дніпропетровської обл.
Анотація: План-конспект уроку, мета якого — сформувати знання про парціальний
тиск, абсолютну й відносну вологість повітря, точку роси, познайомити з методами вимірювання, приладами для вимірювання,
правилами вимірювання й використання
психрометричних таблиць; розвивати

навички практичного використання питання вологості повітря, використання
міжпредметних зв’язків; виховувати естетичний смак, спостережливість, уважність,
відповідальне та свідоме ставлення до навчання
Розробка уроку «Систематизація й узагальнення знань з теми “Електричний струм
у різних середовищах”» з фізики в 9-му класі
Миколюк Раїса Сергіївна, учитель фізики,
Бердичівський НВК «Школа-гімназія-ліцей» № 10 Житомирської обл.
Анотація: План-конспект уроку на заявлену тему, мета якого — узагальнити та систематизувати навчальний матеріал; скорегувати знання учнів; розвивати логічне
мислення, уміння аналізувати; показати
практичну значущість знань
Розробка уроку «МКТ та ідеальний газ»
з фізики в 10-му класі
Пихтіна О. І., викладач, Нікопольський технікум Національної металургійної академії
України, Дніпропетровська обл.
Анотація: План-конспект уроку з мультимедійною підтримкою (медіапрезентація
додається), навчальна мета якого — повторити залежність між двома термодинамічними параметрами, які змінюються при
незмінному третьому; показати застосування газових законів за допомогою експерименту
Розробка уроку «Вимірювання потужності споживача електричного струму»
з фізики в 9-му класі
Рижко Ольга Петрівна, учитель фізики,
Кам’янський НВК № 7 Дніпропетровської обл.
Анотація: План-конспект уроку, мета якого — відпрацювання навичок складання
електричного кола, вимірювання необхідних величин споживача для розрахунку
його потужності на прикладі складання
як реальних так і віртуальних схем із застосуванням КТ, зокрема програми
«Multisim», яка дозволить дослідити режими роботи елементів електричної схеми, навчитись застосовувати набуті знання
на практиці
Розробка уроку «Сили в природі» з фізики в 10-му класі.
Сарапук Ніна Михайлівна, учитель, Кутська школа Косівського р-ну; Косівська гімназія-інтернат Івано-Франківської обл.
Анотація: План-конспект уроку з мультимедійною підтримкою (медіапрезентація
додається), мета якого — поглибити знання
про сили в природі; розвивати вміння виділяти головне в навчальному матеріалі, розвивати логічне мислення, робити висновки,
узагальнення; виховувати працелюбність,
взаємоповагу один до одного в процесі співпраці, формувати пізнавальний інтерес
до фізики
Навчальний проект «Науковий і культурно-історичний внесок видатних інженерів, конструкторів — українця Є. О. Патона та француза А. Г. Ейфеля» з фізики
в 10-му класі
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Сарапук Ніна Михайлівна, учитель, Кутська школа Косівського р-ну; Косівська гімназія-інтернат Івано-Франківської обл.
Анотація: Розробна навчального проекту,
мета якого — зібрати інформацію про
науковий і культурно-історичний внесок
видатних інженерів — українця Є. Патона
та француза А. Г. Ейфеля
Розробка уроку «Види спектрів. Спектроскоп» з фізики в 11-му класі
Свириденко Олена Федорівна, викладач,
Хорольський агропромисловий коледж
Полтавської державної аграрної академії,
Полтавська обл.
Анотація: План-конспект уроку з мультимедійною підтримкою, мета якого — систематизувати і поглибити знання з теми; формувати поняття про неперервні спектри;
познайомити з видами спектрів випромінювання хімічних речовин, принципом
будови і роботи спектроскопа; розвивати
прагнення до самостійного засвоєння
знань; розвивати логічне, абстрактне, творче мислення, уміння застосувати нові знання для розв’язання практичних задач, чітко
і аргументовано формулювати думки; виховувати уважність, спостережливість, старанність, взаємодію навчальній діяльності
Методична розробка «Моменти інерції
фізичних тіл та геометричних фігур» з фізики в 11-му класі
Сидоренков Євген Єгорович, учитель,
Дніпровська школа № 19.
Анотація: Розробка є частиною серії робот
щодо використання математичних методів
розв’язування фізичних задач у школі. Подано методичні вказівки щодо отримання
учнями стійких навичок використання інтегрального методу в розрахунку значення
фізичної величини
Розробка уроку «Визначення прискорення вільного падіння за допомогою математичного маятника» з фізики в 10-му
класі
Федоренко Владилена Петрівна, викладач,
Криворізький медичний коледж Дніпропетровської обл.
Анотація: Розробка уроку на запропоновану тему
Розробка уроку «Різні види самостійного розряду» з фізики в 9-му класі
Чорна Зоя Олександрівна, учитель, Вітівський НВК «Дошкільний навчальний заклад — загальноосвітня школа І–ІІ ступенів» Чигиринського р-ну Черкаської обл.
Анотація: План-конспект уроку з мультимедійною підтримкою (медіапрезентація
додається), мета якого — ознайомити з видами самостійного розряду та їх технічним
застосуванням; розвивати мислення, увагу,
уміння виділяти головне; формувати вміння
встановлювати причинно-наслідкові зв’язки, розвивати логічне мислення, пізнавальний інтерес; сприяти формуванню основних світоглядних ідей
Розробка уроку «Механічний рух. Відносність руху. Тіло відліку. Система відліку» з фізики в 7-му класі
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КАТАЛОГ ПЕДАГОГІЧНИХ МАТЕРІАЛІВ
Шубчинська Ірина Олександрівна, учитель
фізики, Торецька школа № 17 Донецької обл.
Анотація: План-конспект уроку на заявлену тему, мета якого — ознайомити з основними поняттями, що характеризують механічний рух; ввести поняття відносності механічного руху, формувати комунікативну
й інформаційну компетентність; розвивати
логічне мислення, кмітливість, доброзичливість; виховувати достойного громадянина
Фізична культура
Розробка уроку «Хребет — шлях
до здоров’я» з фізичної культури
в 7-му класі
Агапєєва Олена Федорівна, учитель фізичного виховання, Львівська спеціалізована
школа № 45.
Анотація: План-конспект уроку, мета якого — розкрити умови правильного формування постави, значення рухової активності для здоров’я на прикладі оздоровчого
комплексу П. Брегга; розвивати отримані
знання для зняття напруження і втоми,
сприяти підвищенню розумової працездатності; формувати інтерес до здоров’я; виховувати почуття прекрасного через музичний супровід уроку
Розробка уроку «Біг на коротких відрізках з різною швидкістю зі зміною напрямку. Біг на 200 м» з фізичної культури
в 10-му класі
Андрусенко С. В., викладач фізичної культури, Білоцерківський гуманітарно-педагогічний коледж Київської обл.
Анотація: План-конспект уроку на заявлену тему, мета якого — ознайомити з технікою безпеки на заняттях з легкої атлетики;
навчити техніки виконання низького старту; удосконалити техніку виконання бігу
по прямій і віражу з різною швидкістю; розвивати швидкісно-силові якості
Методична розробка «Особливості методики самостійних занять фізкультурою
при функціональних порушеннях серцево-судинної системи»
Бахеркіна Марина Валеріївна, викладач
фізичного виховання, Маріупольський коледж Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, Донецька обл.
Анотація: Викладені особливості методики
занять фізкультурою при функціональних
порушеннях серцево-судинної системи.
Надані комплекси спеціально-оздоровчих
вправ, які рекомендовані для самостійного
виконання хворими на гіпертонію, гіпотонію, вади серця
Стаття «Формуємо правильну поставу»
з фізичної культури
Валюх Катерина Михайлівна, учитель, Сумська гімназія № 1.
Анотація: У матеріалі на заявлену тему з досвіду роботи авторка пише, що постава —
це рефлекс пози, для утворення якого необхідна спеціальна робота, яка б навчала набувати пози правильної постави за будь-
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яких обставин. При цьому учні повинні
знати, яким є значення правильної постави,
які існують відхилення від правильної
постави та як набувати правильного положення тіла
Методична розробка «Використання
рухливих ігор на уроках футболу» з фізичної культури в 1-х — 8-х класах
Гатило Оксана Леонідівна, заступник директора з НВР, учитель фізичної культури,
Дніпровська школа № 117.
Анотація: У матеріалі з досвіду роботи
авторка пише, що рухлива гра має велике
значення як засіб фізичного виховання. Рухи, що входять у гру, розвивають і зміцнюють організм, поліпшують обмін речовин,
функціональну діяльність усіх органів
і систем

Анотація: План-конспект уроку на заявлену тему, мета якого — повторити техніку
естафетного бігу у варіативних умовах;
розвивати фізичні якості (спритність,
швидкість, координацію рухів та просторову м’язову координацію); сприяти вихованню почуття відповідальності та колективізму засобами командних естафет і спортивних ігор
Розробка уроку «Гімнастика» з фізичної культури в 11-му класі
Майданюк Віктор Анатолійович, викладач,
Баранівський професійний ліцей, Житомирська обл.
Анотація: План-конспект уроку на заявлену тему, мета якого — формувати навички
оволодіння елементами гімнастики, розвивати фізичні, морально-вольові якості

Розробка уроку «Баскетбол» з фізичної культури в 9-му класі
Кравченко Елеонора Павлівна, учитель фізичної культури, Запорізька школа № 104.
Анотація: План-конспект уроку, мета якого — забезпечити розширення уявлення
про вплив фізичних вправ на особистість
та її потенційні здібності; продовжувати
розширення рухового досвіду учнів, удосконалення навичок життєво необхідних рухових дій, використання їх у повсякденній
та ігровій діяльності

Розробка уроку «Загальнофізична
підготовка» з фізкультури в 10-му
класі.
Музика Катерина Вікторівна, учитель фізкультури, Київська гімназія № 172.
Анотація: План-конспект уроку на заявлену тему, мета якого — сприяти розвитку
спритності, сили та координаційних
здібностей, виховувати почуття взаємодопомоги, сприяти становленню стійкого
інтересу до уроків фізкультури та самостійних занять спортом

Розробка уроку «Формування стійкої
мотивації щодо збереження свого
здоров’я та фізичного розвитку, фізичної
підготовки та організації здорового способу життя засобами футболу» з фізичної
культури в 9-му класі
Кравченко Юрій Анатолійович, учитель фізичної культури, Запорізька школа № 104.
Анотація: План-конспект уроку на заявлену тему, мета якого — забезпечити розширення рухового досвіду учнів, удосконалення навичок життєво необхідних дій,
використання їх у повсякденній та ігровій
діяльності; сприяти формуванню практичних навичок учнів щодо самостійних занять
фізичними вправами; скласти умови для
формування стійкого інтересу до футболу

Розробка уроку «Гімнастка» з фізичної
культури в 10-му класі
Музика Катерина Вікторівна, учитель фізкультури, Київська гімназія № 172 «Нивки».
Анотація: План-конспект уроку, мета якого — сприяти гармонійному розвитку організму дівчини; формувати рухові вміння
та навички, правильну поставу; підвищувати працездатність і зміцнювати здоров’я;
розвивати силову витривалість, ознайомити з комплексом вправ степ-аеробіки,
сприяти розвитку силових якостей та координації рухів

Розробка уроку «Волейбол» з фізичної
культури у 8-му класі
Круківський Михайло Миколайович, учитель фізичної культури, Малинський НВК
«Школа-ліцей № 1 ім. Ніни Сосніної» Житомирської обл.
Анотація: План-конспект уроку на заявлену тему, мета якого — закріпити техніку
прийому м’яча двома руками знизу; удосконалити навички передачі м’яча двома руками зверху; розвивати швидкісні, швидкісно-силові якості, спритність
Розробка уроку «Комплексне заняття.
Розвиток фізичних якостей засобами легкої атлетики та спортивних ігор» з фізичної культури в 11-му класі
Лузанова Вікторія Олександрівна, викладач
фізичної культури, Маріупольський механіко-металургійний коледж Приазовського
державного технічного університету,
Донецька обл.

Розробка уроку «Туризм» з фізичної
культури у 8-му класі
Попов Олексій Іванович, учитель фізичної
культури, Горбанівське НВО «Горбанівська
ЗОШ І–ІІ ступенів — ДНЗ» ПереяславХмельницького р-ну Київської обл.
Анотація: План-конспект уроку, мета якого — навчити техніки подолання перешкоди за допомогою маятника, в’язати вузли:
«зустрічний» та «брамшкотовий»; удосконалювати техніку проходження туристичних етапів: рух по жердинах і подолання
умовного «болота»; повторити в’язання туристичних вузлів; виховувати почуття товариськості, взаємодопомоги, впевненості
у своїх силах; готувати учнів до участі в змаганнях з туризму
Розробка уроку «Волейбол сидячи»
з фізичної культури в 6-му класі спеціальної школи
Рева Роман Олексійович, учитель фізичної
культури, Полтавська спеціальна загальноосвітня школа № 40.
Анотація: План-конспект уроку на заявлену тему, мета якого — сприяти формуван-
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КАТАЛОГ ПЕДАГОГІЧНИХ МАТЕРІАЛІВ
ню життєвих компетентностей учнів і гармонійному розвитку особистості

Хімія

Розробка уроку «Загальна фізична підготовка» з фізичної культури в 6-му класі
Со кол Оле на Гри го рів на, учи тель фі зич ної куль ту ри, Дніп ро пет ров ська шко ла
№ 84.
Ано та ція: Кон с пект уро ку на за яв ле ну
те му, ме та яко го — по вто ри ти ком п лекс
за галь но роз ви валь них вправ з гім настичною па ли цею; удос ко на лю ва ти
тех ніку ви ко нан ня чов ни ко во го бі гу;
роз вива ти фі зич ні здіб нос ті ме то дом ро бо ти по стан ці ях; роз ви ва ти швид кість
і сприт ність в ес та фе тах; ви хо ву ва ти
мораль но-во льо ві якос ті, ор га ні зо ва ність, дис цип лі но ва ність, ко лек ти візм,
доб ро зич ли вість

Методична розробка «Антиоксидант
ресвератрол і здоров’я» з хімії в 11-му
класі
Василик Ірина Анатоліївна, директор, вчитель хімії, Божедарівська школа Криничанського р-ну Дніпропетровської обл.
Анотація: У матеріалі на заявлену тему авторка доводить, що властивості цього антиоксиданту, спектр позитивних впливів
на організм, здатність гальмувати старіння,
відсутність побічних реакцій, безпечність,
легкість отримання, можливості хімічного
синтезу, доступність, швидкий розвиток
загальнотонізуючого ефекту при застосуванні робить ресвератрол лідером серед
антиоксидантів у лікуванні і профілактиці
патологій

Розробка уроку «Подорож на острови» з плавання в 5-му класі
Солод Діана Вікторівна, тренер-викладач
з плавання, Кам’янський НВК «Загальноосвітній навчальний заклад — дошкільний
навчальний заклад № 36» Дніпропетровської обл.
Анотація: План-конспект уроку на заявлену тему, мета якого — сприяти підвищенню
психомоторних функцій організму, розвивати рухові якості, тренувати швидкість
і витривалість; виховувати почуття колективізму та взаємодопомоги

Розробка уроку «Хімічні реакції» з хімії в 9-му класі
Дудаєва Алла Андріївна, учитель біології
і хімії, Криворізька школа № 43 Дніпропетровської обл.
Анотація: План-конспект уроку на заявлену тему, мета якого — закріплення вмінь
визначати типи хімічних реакцій, удосконалення навичок складання хімічних
рівнянь різних типів хімічних реакцій
та проведення хімічного експерименту, показ можливості застосування знань на
практиці

Розробка уроку «Розвиток особистості
гандболіста завдяки різноманітній підготовці з допомогою моторики та психологічному впливу кольоротерапії на учнів»
з фізичної культури в 7-му класі
Усенко Оксана Олександрівна, учитель фізичного виховання, Кам’янська школа № 42
Дніпропетровської обл.
Анотація: План-конспект уроку на заявлену те му, ме та яко го — на вчи ти тех ні ки
пер со наль но го за хис ту 1х1; по вто ри ти
тех ні ку ве ден ня м’яча з різ ною ам п лі ту дою відскоку та кидків по воротах у стрибку; за крі пи ти тех ні ку пе ре дач та ло він ня
м’яча

Розробка уроку «Періодична система
хімічних елементів Д. І. Менделєєва» з хімії у 8-му класі
Ігнатьєва Євгенія Василівна, учитель хімії,
Семенівська школа Мелітопольського р-ну
Запорізької обл.
Анотація: План-конспект уроку на заявлену тему, мета якого — дати поняття про
структуру періодичної системи хімічних
елементів; звернути увагу на зміну властивостей елементів у періодах і групах, виникнення парадоксів у системі та подібностей елементів; формувати стійкий пізнавальний інтерес до вивчення теми;
розвивати інтелектуальні й мовленнєві
здібності

Розробка уроку «Удосконалення кидка
м’яча» з фізичної культури в 7-му класі
Яйленко Ірина Сергіївна, учитель фізичної
культури, Краснополянська школа Великоновосілківського р-ну Донецької обл.
Анотація: План-конспект уроку на заявлену тему, мета якого — удосконалювати
техніку ловлі та кидання м’яча двома руками і ловити м’яч, який відстрибує від підлоги; удосконалити техніку кидка м’яча в кільце зі штрафної та після подвійного кроку;
удосконалити техніку ведення баскетбольного м’яча
Розробка конспектів уроків з розділу
«Легка атлетика, стрибки в довжину»
з фізичної культури в 5-му класі
Ярош Наталія Володимирівна, учитель фізичної культури, Бердичівський НВК
«Школа-гімназія-ліцей» № 10 Житомирської обл.
Анотація: Розробка циклу уроків для п’ятикласників

Розробка уроку «Енергетичні рівні
та підрівні; їх заповнення електронами
в атомах елементів I–III періодів. Електронні та графічні електронні формули атомів хімічних елементів» з хімії у 8-му класі
Капустіна Тетяна Вікторівна, учитель хімії,
Київська спеціалізована школа № 61 з поглибленим вивченням інформаційних технологій.
Анотація: План-конспект уроку, мета якого — розширити уявлення про будову атомів; навчити складати електронні формули,
схеми розподілу електронів по квантових
комірках для елементів I—III періодів; формувати вміння визначати електронну будову атома за його положенням у періодичній
системі; формувати уявлення про єдину
природу матеріального світу
Розробка уроку «Узагальнення знань
про Періодичну систему хімічних елементів. Розв’язування задач» з хімії у 8-му класі

Усі представлені роботи опубліковані на веб-сайті видавництва:
http://osvita.ua/school/lessons_summary/

Князь Світлана Іванівна, учитель хімії,
Ємільчинська школа № 1 Житомирської обл.
Анотація: План-конспект уроку з мультимедійною підтримкою (медіапрезентація
додається), мета якого — узагальнити і систематизувати знання про періодичний закон і періодичну систему хімічних елементів Д. Менделєєва; зв’язок між положенням
елемента в періодичній системі та його
властивостями; формувати вміння розв’язувати задачі на визначення елемента,
логічно мислити та творчо працювати; розвивати пізнавальний інтерес
Розробка уроку «Обчислення числа
атомів (молекул) у певній кількості речовини» з хімії у 8-му класі
Манжос Олена Юріївна, учитель хімії, Київська спеціалізована школа № 57 з поглибленим вивченням англійської мови.
Анотація: План-конспект уроку, мета якого — актуалізувати знання про поняття
«кількість речовини»; формувати вміння
та практичні навички хімічних обчислень
з використанням кількості речовини, сталої
Авогадро; проаналізувати взаємозв’язок
кількості частинок, кількості речовини
та сталої Авогадро, складу речовини; розвивати розумові здібності, уміння критично
осмислювати інформацію, встановлювати
причинно-наслідкові зв’язки; виховувати
культуру складання конспекту, формувати
комунікативні навички й науковий світогляд
Розробка уроку «Історичні відомості
про спроби класифікації хімічних
елементів. Поняття про лужні елементи,
галогени. Періодичний закон і періодична
система хімічних елементів Менделєєва»
з хімії у 8-му класі
Машталєр Марія Петрівна, учитель хімії,
Козівська школа № 2 Тернопільської обл.
Анотація: План-конспект уроку з мультимедійною підтримкою, мета якого — з’ясувати, як розвивалися уявлення про хімічний елемент; дізнатися про перші спроби
кла си фі ка ції хі міч них еле мен тів; зро зу міти зміст періодичного закону; розвивати
ін те рес до хі мії, ро зу мін ня важ ли вос ті
хімічних знань для сучасної людини; уявити, як бу ло від кри то пе рі о дич ний за кон;
розвивати вміння аналізувати і робити висновки
Розробка уроку «Оксиген. Кисень. Добування і фізичні властивості» з хімії
в 7-му класі
Сагайдак Зінаїда Вікторівна, учитель хімії,
Білоріцька школа Веселівського р-ну Запорізької обл.
Анотація: План-конспект уроку, мета якого — по вто ри ти кла си фі ка цію ре чо вин;
поглибити знання учнів про хімічний елемент Оксиген і його просту речовину кисень, з’ясу ва ти спо со би до бу ван ня і зби ран ня кис ню, йо го фі зич ні влас ти вос ті;
сфор му ва ти по нят тя «ре ак ція роз кла ду»,
«каталізатор»; розвивати вміння працювати з текстом підручника, логічно мислити,
спостерігати, робити висновки та узагальнення
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Розробка уроку «Чи толерантний хімічний зв’язок» з хімії у 8-му класі
Степаненко Наталя Володимирівна, учитель хімії, Криворізька школа № 72 Дніпропетровської обл.
Анотація: План-конспект уроку, мета якого — вивчити механізм утворення ковалентного хімічного зв’язку, особливості будови
атомів хімічних елементів, відмінності ковалентного полярного й ковалентного неполярного зв’язків; підготувати до вивчення
залежності характеру хімічного зв’язку
в поєднанні фізичних і хімічних властивостей, які вони виявляють; розглянути прояви
толерантності в житті, риси толерантної
людини й особливості її спілкування з навколишнім світом

виховувати бережливе та економне ставлення до водних ресурсів

Розробка уроку «Охорона водойм від
забруднення» з хімії в 7-му класі
Ткаченко Руслана Олексіївна, учитель хімії
та природознавства, Южноукраїнська гімназія № 1 Миколаївської обл.
Анотація: План-конспект уроку на заявлену тему з мультимедійною підтримкою (медіапрезентація додається), мета якого —
узагальнити знання про воду як найбільш
поширену речовину на Землі, сформувати
розуміння ролі води в житті рослин, тварин
і людини; розвивати екологічну культуру;

Розробка уроку «Чисті речовини й суміш» з хімії в 7-му класі
Шпильова Вікторія Володимирівна, учитель
хімії, Київська спеціалізована школа № 196.
Анотація: План-конспект уроку на заявлену
тему з мультимедійною підтримкою (медіапрезентація додається), мета якого — повторити відомості про речовини, суміші, їх властивості; навчити розрізняти фізичні тіла, речовини, матеріали; повторити поняття «чисті
речовини» та «суміші», основні способи розділення сумішей; продовжити знайомство

Розробка уроку «Солі амонію» з хімії
в 10-му класі
Шмігельська Тетяна Вікторівна, учитель хімії, Шевченківський ліцей Шевченківської
районної ради Харківської області.
Анотація: План-конспект уроку на заявлену тему, мета якого — розширити уявлення
про солі і їх загальні властивості; ознайомити зі специфічними властивостями солей
амонію, їх застосуванням і способами добування; удосконалювати вміння учнів проводити хімічний експеримент, вести спостереження й робити висновки, складати рівняння хімічних реакцій

з лабораторним обладнанням і методикою
проведення хімічного експерименту
Художня культура
Проект «Рушники Київщини» з художньої культури для 8–9-х класів
Лєбєдєва Олена Станіславівна, учитель історії, правознавства, Шпитьківська школа
Києво-Святошинського р-ну Київської обл.
Анотація: Мета проекту — домогтися глибокого осмислення значення рушника
в житті народу, вироблення потреби берегти його як сімейний скарб; формувати громадянина елементами народознавчого характеру; розширити знання про традиції
використання рушника, його призначення;
виховувати причетність до збереження українських традицій; розвивати художні,
творчі здібності; виховувати любов до оберегів; пробуджувати пізнавальні інтереси
до історії; звернути увагу на таланти вишивальниць Київщини; виховувати почуття
пошани до людей праці; закріпити навички
використання інформаційних технологій
для пошуку й подання інформації з певної
галузі; організувати змістовне дозвілля

Форум педагогічних ідей «УРОК»
Якщо у вас є потреба оприлюднити свої матеріали,
якщо існує потреба зробити це швидко,
якщо вам потрібен сертифікат на публікацію —
заходьте на наш сайт у розділ форуму
www.osvita.ua/publishing/urok/
www.osvita.ua

urok@osvita.ua
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Виготовлення оригінал#макета ФО#П Парашин К. С.
Свідоцтво про реєстрацію серія В02 № 314994 від 02.11.07.

Ум.#друк. арк. 14,6. Обл.#вид. арк. 14,8.
Зам. № 1216.

Здано до складання 01.12.16. Підписано до друку 10.12.16.
Формат 60 х 84/8. Папір офсетний. Друк офсетний.

Друкарня ТОВ «Фірма «ЕСЕ»
Київ, пр-т Вернадського, 34/1, (044) 424-02-10

