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Шановні читачі!

Ви три ма є те в ру ках дру гий ви пуск ка та ло гу
«Відкри тий урок: роз роб ки, тех но ло гії, до свід»
у 2016 ро ці.

Всі ма те рі а ли, що пред с тав ле ні в цьо му ка та ло зі,
роз мі ще ні на сай ті Осві та.ua у роз ді лі «Фо рум пе -
даго гіч них ідей “УРОК”» (http://osvita.ua/school/
lessons_summary/). Тут ви мо же те швид ко від шу -
 кати по тріб ну пуб лі ка цію за те ма тич ним руб ри -
като ром, а від так ознай о ми ти ся з ін но ва цій ни ми
роз  роб  ка ми уро ків, сце на рі я ми ці ка вих ви хов них за -
хо дів, стат тя ми про но ва торсь кі по шу ки й опи сом
пе да го гіч но го до сві ду сво їх ко лег.

До ма те рі а лів до да ні муль ти ме дій ні пре зен та ції,
ві део- та аудіо фраг мен ти, які ви змо же те за ван та -
жи ти й ви ко рис то ву ва ти в ро бо ті.

У цьо му ви пус ку ка та ло гу ви знай де те ано та ції
роз ро бок, роз мі ще них на сай ті з бе рез ня 2016 ро ку
по лис то пад 2016 ро ку.

За про шу є мо вас до лу ча ти ся до по туж ної спіль но -
ти кре а тив них осві тян Укра ї ни й над си ла ти свої ма -
те рі а ли для пуб лі ка ції на на шо му веб-ре сур сі.

Де таль ні умо ви пуб лі ка ції шу кай те в роз ді лі
«Умови учас ті у Фо ру мі пе да го гіч них ідей “УРОК”»
на сай ті Осві та.ua.

Зи чи мо вам твор чо го на тхнен ня та пре крас них
уч нів!
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Адмі ніс т ру ван ня шко ли

Стат тя «Са мо ме нед ж мент ке рів ни ка
на вчаль но го за кла ду»
Га ти ло Окса на Ле о ні дів на, за ступ ник ди -
рек то ра з на вчаль но-ви хов ної ро бо ти,
Дніп ро пет ров ська шко ла № 117.
Ано та ція: Ме та стат ті — те о ре тич но об ґ -
рун ту ва ти сут ність са мо ме нед ж мен ту ке -
рів ни ка на вчаль но го за кла ду, ви яви ти умо -
ви, що за без пе чу ють ефек тив ність ово ло -
дін ня управ лін ця ми їх ні ми фун к ці я ми
у сфе рі про фе сій ної ді яль нос ті

Ме то дич на роз роб ка «Ми на вча є мось
не для шко ли, а для жит тя»
Кон д ра тьє ва Ган на Во ло ди ми рів на, за ступ -
ник ди рек то ра з НВР, Ми ко ла їв ська шко ла
№ 47.
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 ве ли ку роль
у фор му ван ні по зи тив но го імід жу шко ли
ві ді гра ють та кі важ ли ві фак то ри, як ство -
рен ня шкіль них тра ди ції, ко лек тив ні твор чі
спра ви, що пуб ліч но де мон ст ру ють згур то -
ва ність учас ни ків на вчаль но-ви хов но го
про це су та став лен ня уч нів, вчи те лів і бать -
ків до своєї шко ли

Стат тя «Про фі лі за ція на вчаль но-ви -
хов но го за кла ду: управ лін ський і зміс то -
вий ас пек ти»
Ре ва На та лія Ва си лів на, ди рек тор, Ка м’ян -
 ський НВК гім на зія № 11 Дніп ро пет ров -
ської 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 тра ди цій на
мо дель осві ти, яка бу ла спря мо ва на ли ше
на пе ре да чу май бут ньо му спе ці а ліс ту не об -
хід них знань, умінь і на ви чок, втра ти ла
свою пер с пек тив ність. Ви ни кає не об хід -
ність змі ни стра те гіч них, гло баль них ці лей
осві ти, пе ре ста нов ки ак цен ту зі знань
спеці а ліс та на йо го осо бис тіс ні якос ті, які
по ста ють і як ціль, і як за сіб під го тов ки
до май бут ньої ді яль нос ті

Стат тя «За хис на спо ру да ци віль ної
обо ро ни — за по ру ка без пе ки в за кла дах
осві ти»
Тол ма чо ва Іри на Се ме нів на, ди рек тор,
Хар ків ський про фе сій ний лі цей бу дів -
ництва.
Ано та ція: У ма те рі а лі з до сві ду ро бо ти ав -
тор ка пи ше, що основ не за вдан ня ци віль -
но го за хис ту в на вчаль но му за кла ді — на -
вчи ти гра мот но й чіт ко ді яти в над зви чай -
них си ту а ці ях для за хис ту сво го жит тя
та здо ров’я, тоб то прак тич них за хо дів ци -
віль но го за хис ту та ви хо ван ня впев не нос ті
в ефек тив нос ті за хо дів ци віль но го за хис ту;
умі ти ко рис ту ва ти ся за со ба ми ін ди ві ду аль -
но го за хис ту, ви ко рис то ву ва ти за хис ні
влас ти вос ті міс це вос ті та за хис ні спо ру ди

Англій ська мо ва

Роз роб ка уро ку «Мод ний ви рок» з ан г -
лій ської мо ви в 7-му кла сі

Віт ков ська Люд ми ла Во ло ди ми рів на, учи -
тель ан г лій ської мо ви; Ру ба нік Те тяна Ми -
хай лів на, учи тель ан г лій ської мо ви, Ки їв -
ська спе ці а лі зо ва на шко ла № 173.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му з муль ти ме дій ною під трим кою та
ме то дич ни ми до дат ка ми

Роз роб ка уро ку «Ода вчи те лю» з ан г -
лій ської мо ви в 11-му кла сі

Віт ков ська Люд ми ла Во ло ди ми рів на, учи-
тель ан г лій ської мо ви; Ру ба нік Те тяна Ми -
хай лів на, учи тель ан г лій ської мо ви, Ки їв -
ська спе ці а лі зо ва на шко ла № 173.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку з муль ти -
ме дій ною під трим кою, ме та яко го — роз -
ши ри ти знан ня про особ ли вос ті про фе сії
вчи те ля; озна йо ми ти зі став лен ням ві до мих
лю дей до вчи те лів; роз ви ва ти вмін ня пре -
зен ту ва ти свої ідеї, ефек тив но спів пра цю -
ва ти під час гру по вої ро бо ти; роз ви ва ти
кри тич не й кре а тив не мис лен ня, твор чу
іні ці а ти ву; ви хо ву ва ти по ва гу до вчи те ля;
фор му ва ти ін те рес до ви вчен ня ан г лій ської
мо ви

Роз роб ка уро ку «Holidays. Saint Va len -
tine’s Day» з ан г лій ської мо ви в 6-му кла сі
Cер гі єн ко Іри на Сер гі їв на, учи тель ан г лій -
ської мо ви, Бі ло цер ків ська шко ла № 7 Ки їв -
ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му з муль ти ме дій ною під трим кою (ме -
ді ап ре зен та ція до да єть ся). Objectives: to
introduce new words; tо form language

Усі представлені роботи 
опубліковані на веб-сайті видавництва:

http://osvita.ua/school/lessons_summary/
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competence in speaking (dialogues), reading;
to develop listening comprehension; to deve -
lop 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

Роз роб ка уро ку «Who Knows More
About Great Britain?» з ан г лій ської мо ви
в 7-му кла сі
Аза ро ва Вік то рія Во ло ди мі рів на, учи тель,
За по різь ка шко ла № 103.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — удос ко на лен ня ко -
му ні ка тив них умінь і на ви чок, озна йом лен -
ня з іс то рією, гео гра фією, куль ту рою, тра -
ди ці я ми ан г лій ців; роз ви ток мов лен ня,
пам’яті, уяви, ува ги, ло гіч но го мис лен ня,
на ви чок са мо стій ної ро бо ти; ство рен ня по -
зи тив ної мо ти ва ції до ви вчен ня ан г лій ської
мо ви та її ви ко ри стан ня в жит тє вих си ту а -
ці ях; ви хо ван ня по ва ги до куль ту ри, тра ди -
цій ан г лій ців

Роз роб ка уро ку «Mobile Technology:
Mobile Mad?» з ан г лій ської мо ви в 10-му
кла сі
Алек сан д ро ва Оле на Євге нів на, учи тель ан -
г лій ської мо ви, Хар ків ська гім на зія № 12.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко -
го — удос ко на лю ва ти мов лен нє ві на вич ки,
ви ко рис то ву ю чи те ма тич ний во ка бу ляр;
опра цьо ву ва ти вжи ван ня умов них ре чень
змі ша но го ти пу; ак ти ві зу ва ти на вич ки
ауді ю ван ня, чи тан ня; роз ви ва ти на вич ки
спів пра ці в ма лих гру пах, мов лен нє ву ре -
акцію, ана лі тич не мис лен ня; ви хо ву ва ти
толе ран т не став лен ня до ду мок спів уч нів;
до по ма га ти уч ням на бу ти зба лан со ва но го
ро зу мін ня та став лен ня до на уко во-тех ніч -
но го про гре су

Роз роб ка уро ку «Міс та Ве ли ко бри та нії.
Ви ди Лон до на» з ан г лій ської мо ви в 7-му
кла сі
Ані сі мо ва На та ля Олек сан д рів на, учи тель
ан г лій ської мо ви, При мор ський спе ці а лі зо -
ва ний ЗНЗ № 1 з по глиб ле ним ви вчен ням
окре мих пред ме тів та кур сів За по різь -
кої обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — ак ти ві зу ва ти лек си ку
з те ми, вдос ко на лю ва ти на вич ки чи тан ня,
ауді ю ван ня, ус но го мов лен ня, пись ма; роз -
ви ва ти пам’ять, мо но ло гіч не мов лен ня, ува -
гу, мис лен ня; ви хо ву ва ти ін те рес до кра ї ни,
мо ву якої ви вча ють

Роз роб ка уро ку «Тех но ло гії. Ди зай нер
не мов лят» з ан г лій ської мо ви в 10-му кла сі
Архан гель ська Оле на Ана то лі їв на, учи тель
ан г лій ської мо ви, Бах мут ський НВК «За -
галь но ос віт ня шко ла І–ІІІ сту пе нів № 11 —
ба га то про філь ний лі цей» До нець кої обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку з муль ти -
ме дій ною під трим кою (ме ді ап ре зен та ція
до да єть ся), ме та яко го — фор му ва ти на вич -
ки вжи ван ня но вих лек сич них оди ниць;
удос ко на лю ва ти на вич ки чи тан ня, ауді ю -
ван ня й ус но го мо но ло гіч но го мов лен ня;
роз ви ва ти пі знаваль ні ін те ре си уч нів; ви хо -

ву ва ти ін те рес до са мо стій но го по шу ку ін -
фор ма ції, за галь ну куль ту ру уч нів

Роз роб ка уро ку «The evolution of
communication» з ан г лій ської мо ви в 9-му
кла сі
Ба бен ко Оле на Ми ко ла їв на, учи тель, Хар -
ків ський лі цей № 161 «Імпульс».
Ано та ція: План-кон с пект уро ку з муль ти -
ме дій ною під трим кою (ме ді ап ре зен та ція
до да єть ся). 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

Роз роб ка уро ку «Му зи ка» з ан г лій ської
мо ви в 7-му кла сі
Ба ка лець Іри на Іва нів на, учи тель ан г лій -
ської мо ви, Хмель ницька шко ла № 19 ім.
ака де мі ка М. Пав лов сько го.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку. Objectives:
to revise topical vocabulary; to develop dia -
logue 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

Роз роб ка уро ку «Personality. Body
Language» з ан г лій ської мо ви в 10-му кла сі
Бі ляв ська На та лія Ва лен ти нів на, учи тель
англiйської мо ви, Чер ні гів ський лі цей № 22.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку з ме то дич -
ни ми до дат ка ми, на вчаль на ме та яко го —
прак ти ку ва ти у вжи ван ні струк ту ри «to
have sth done» та лек си ки з те ми у мов лен -
ні; вчи ти чи та ти текст і ви лу ча ти основ ну
ін фор ма цію з ньо го; тре ну ва ти ви слов лю -
ва ти і об ґ рун то ву ва ти свою точ ку зо ру;
вчи ти за сто со ву ва ти на бу ті знан ня в різ -
них мов лен нє вих си ту а ці ях, пра цю ва ти
в гру пах

Роз роб ка уро ку «Sport. Games» з ан гілй -
ської мо ви в 6-му кла сі
Бро да Бог да на Ва си лів на, учи тель ан г лій -
ської мо ви, Бер ди хів ський НВК Яво рів -
сько го р-ну Львів ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
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 яко го —
уза галь ни ти знан ня уч нів з те ми «Sports and
games»; удос ко на лю ва ти на вич ки та умін ня

Роз роб ка уро ку «На вко лиш нє се ре до -
ви ще» з ан г лій ської мо ви у 8-му кла сі
Вой це хов ська Оль га Вік то рів на, учи тель ан -
г лій ської мо ви, Чер ка ська спе ці а лі зо ва на
шко ла № 3.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му. 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

Роз роб ка уро ку «Ви на хо ди і ви на хід -
ни ки» з ан г лій ської мо ви в 10-му кла сі

Во ло шин Ві та лій Ми ко лай о вич, ви кла дач,

Ба ра нів ський про фе сій ний лі цей Жи то -
мир ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку з муль ти -
ме дій ною під трим кою, ме та яко го — ввес ти
й ак ти ві зу ва ти лек си ку те ми в мов них
вправах і гра ма тич них струк ту рах па сив -
ного ста ну; за крі пи ти й про кон т ро лю ва ти
ступінь за сво єн ня знань, умінь, на ви чок;
роз ви ва ти вмін ня дис ку ту ва ти, роз ви ва ти
пі знаваль ний ін те рес, пам’ять, ува гу;
форму ва ти ін те рес до ви вчен ня ан г лій ської
мо ви, ви хо ву ва ти дис цип лі но ва ність, куль -
ту ру спіл ку ван ня

Роз роб ка уро ку «Ча ю ван ня з ко ро ле -
вою» з ан г лій ської мо ви в 6-му кла сі

Гав ри ло ва Люд ми ла Ві та лі їв на, учи тель ан г -
лій ської мо ви, Ва ра ська шко ла № 1 Рів нен -
ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му з муль ти ме дій ною під трим кою та
ме то дич ни ми до дат ка ми. Objectives: stu -
dents 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 ima gi nation

Роз роб ка уро ку «The Word of Painting»
з ан г лій ської мо ви в 11-му кла сі

Га пон Те тя на Ана то лі їв на, учи тель іно зем -
ної мо ви, При луць ка шко ла № 9 Чер ні гів -
ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку з муль ти -
ме дій ною під трим кою (ме ді ап ре зен та ція
до да єть ся). 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

Роз роб ка уро ку «Здо ров’я по над усе»
з ан г лій ської мо ви в 10-му кла сі
Дол го по ло ва Ва лен ти на За ха рів на, учи тель
ан г лій ської мо ви, Дніп ро дзер жин ський
ЗНЗ І сту пе ня — гім на зія № 39 Дніп ро пет -
ров ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — усві дом лен ня уч ня -
ми, чо го во ни на вчи лись, зба га чен ня влас -
но го до сві ду; по рів нян ня влас но го сприй -
нят тя з дум ка ми, по гля да ми, по чут тя ми
ін ших; спри ян ня ство рен ню умов ко му ні -
ка тив но го спіл ку ван ня за те мою «Здо ров’я
по над усе»

Урок до маш ньо го чи тан ня. Джек Лон -
дон, «Бі ле ік ло» з ан г лій ської мо ви в 7-му
кла сі
Зай чик Іри на Ми ко ла їв на, учи тель ан г лій -
ської мо ви, За по різь ка гім на зія № 93.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
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 яко го —
удос ко на лю ва ти на вич ки ауді ю ван ня, чи -
тан ня, ус но го мов лен ня; зба га ти ти слов ни -
ко вий за пас, роз ви ва ти сві то гляд, умін ня
ло гіч но го ви слов лю ван ня ду мок, ува гу,
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швид ку ре ак цію; ви хо ву ва ти лю бов до чи -
тан ня, ро зу мін ня не об хід нос ті чи тан ня;
сти му лю ва ти ін те рес до пред ме та

Роз роб ка уро ку «Різ но рів не ві впра ви
Vocabulary in Use для уч нів стар ших кла -
сів» з ан г лій ської мо ви
Зо ло ту хі на Те тя на Ми ко ла їв на, учи тель ан -
г лій ської мо ви, Охтир ська шко ла № 3 Сум -
ської обл.
Ано та ція: Ме тою тре ну валь них вправ є
про дов жу ва ти фор му ва ти вмін ня ви ко ри -
стан ня мо ви в різ них те ма тич них бло ках;
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
анг ло мов но го тек с ту, умін ня за сто со ву ва -
ти 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 -
мо во му)

Роз роб ка уро ку «Євро пей ська спів -
друж ність: іс то рія ство рен ня та куль -

ту ра» з ан г лій ської мо ви в 10-му кла сі
Ігна то ва Оле на Во ло ди ми рів на, учи тель ан -
г лій ської мо ви, Ки їв ська шко ла № 262.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко -
го — фор му ва ти на вич ки мо но ло гіч но го
мов лен ня на рів ні мік ро вис лов лю ван ня
з опо рою на на оч ність, на вич ки сис те ма ти -
зу ва ти і ко мен ту ва ти ін фор ма цію, ло гіч но
бу ду ва ти ви слов лю ван ня за зміс том по чу -
то го; роз ви ва ти вмін ня про ду ку ва ти пи сем -
не по ві дом лен ня з до три ман ням мов них
пра вил за те мою, чи та ти і ро зу мі ти текст;
по гли би ти знан ня про Євро пей ську спів -
друж ність; роз ви ва ти ес те тич не сприй ман -
ня дій с нос ті; фор му ва ти по чут тя гор дос ті
за свою кра ї ну як час ти ну Євро пей ської
спів друж нос ті

Роз роб ка уро ку «Ве лик день» з ан г лій -
ської мо ви в 5-му кла сі
Кли мен ко Лей ла Хік ме тів на, учи тель ан г -
лій ської та ні мець кої мо ви, Біл го род-Дніс т -
ров ський НВК «За галь но ос віт ня шко ла
ІІ сту пе ня — лі цей» Оде ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку з муль ти -
ме 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 тра -
ди ці я ми свят ку ван ня Пас хи в Укра ї ні
та у Ве ли кій Бри та нії; по вто ри ти і за крі пи -
ти ви вче ний лек сич ний ма те рі ал; роз ви ва -
ти на вич ки ауді ю ван ня; удос ко на лю ва ти
на вич ки чи тан ня та пись ма; ак ти ві зу ва ти
на вич ки мо но ло гіч но го та діа ло гіч но го мов -
лен ня; ви хо ву ва ти ін те рес до ви вчен ня іно -
зем ної мо ви та тра ди цій кра ї ни, мо ву якої
ви вча ють

Роз роб ка уро ку «Diseasesand their
treatment» з ан г лій ської мо ви в 7-му кла сі
Книш Іри на Пет рів на, учи тель, Ше шор ська
шко ла Ко сів сько го р-ну Іва но-Фран ків -
ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му з муль ти ме дій ною під трим кою (ме -
ді ап ре зен та ція до да єть ся). 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

Роз роб ка цик лу уро ків «Шкіль не жит -
тя» з ан г лій ської мо ви в 7-му кла сі

Кра вець Оле на Вік то рів на, учи тель ан г лій -
ської мо ви, Бог дан нів ська шко ла Во ло чи -
сько го р-ну Хмель ницької обл.
Ано та ція: Роз роб ки уро ків на те ми: «Шко -
ла. По за клас ні гур т ки», «Моя улюб ле на
поза шкіль на ді яль ність», «На вча є мось,
допо ма га ю чи ін шим» та ін.

Роз роб ка твор чо го про ек ту «Madam
Tussaud’s Wax Museums» з ан г лій ської мо -
ви в 11-му кла сі
Опря Ри та Іва нів на, учи тель ан г лій ської мо -
ви, Утко но сів ська шко ла Ізма їль сько го р-ну
Оде ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект про ек ту з муль ти -
ме дій ною під трим кою. 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

Роз роб ка уро ку «Our School Life» з ан г -
лій ської мо ви в 5-му кла сі
Опря Ри та Іва нів на, учи тель ан г лій ської мо -
ви, Утко но сів ська шко ла Ізма їль сько го р-ну
Оде ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му. 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

Роз роб ка уро ку «Accidents» з ан г лій -
ської мо ви в 9-му кла сі
Оси по ва Світ ла на Вік то рів на, учи тель ан г -
лій ської мо ви, Хар ків ська спе ці а лі зо ва на
шко ла № 156.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — 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

Роз роб ка уро ку «Мо ло діж ні ор га ні за -
ції» з ан г лій ської мо ви в 11-му кла сі

Па вич Ні на Дмит рів на, учи тель ан г лій ської
мо ви, Бар ський ко ледж транс пор ту та бу -
дів ниц т ва На ці о наль но го транс пор т но го
уні вер си те ту, Він ниць ка обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку з муль ти -
ме дій ною під трим кою (ме ді ап ре зен та ція
до да єть ся), ме та яко го — про вес ти мов лен -
нє ву роз мин ку; під су му ва ти знан ня ма те рі -
а лу з прой де них тем; опра цю ва ти те ма тич ні
тек с ти; роз ви ва ти пам’ять, ло гіч ний ви клад
ін фор ма ції, ува гу, ауди тив ну пам’ять, умін -
ня і на вич ки ус но го мов лен ня, чи тан ня,
пись ма; удос ко на лю ва ти на ви ки са мо стій -
ної ро бо ти; під три му ва ти ін те рес до ви -

вчен ня іно зем ної мо ви; ви хо ву ва ти по чут тя
від по ві даль нос ті за влас ні вчин ки, куль ту ру
по ве дін ки та спіл ку ван ня

Роз роб ка уро ку «Modern com mu ni -
cation technologies» з ан г лій ської мо ви
в 10-му кла сі
Па лєн ко ва Світ ла на Ана то лі їв на, учи тель
ан г лій ської мо ви, Тро ян ська шко ла Бер дян -
сько го р-ну За по різь кої обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му. 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

Роз роб ка уро ку «На вчан ня у Ве ли кій
Бри та нії» з ан г лій ської мо ви в 10-му кла сі
Пет ри няк Окса на Дмит рів на, учи тель ан г -
лій ської мо ви, Со каль ська спе ці а лі зо ва на
шко ла № 3 Львів ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку з муль ти -
ме дій ною під трим кою. 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

Роз роб ка уро ку «Сі мей ні сто сун ки.
Та рас Шев чен ко: проб ле ми, кон ф лік -

ти і труд но щі ди тин ст ва. Умов ні ре чен ня
ІІІ ти пу» з ан г лій ської мо ви в 11-му кла сі
Пет русь Оле ся Ва си лів на, ви кла дач ан г лій -
ської мо ви, Бро дів ський пе да го гіч ний ко -
ледж іме ні Мар кі я на Шаш ке ви ча Львів -
ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку. 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 de -
velop 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

Роз роб ка уро ку «Helping other people»
з ан г лій ської мо ви в 5-му кла сі
Плінь Євге нія Іва нів на, учи тель, Бро вар -
ська спе ці а лі зо ва на шко ла № 5 Ки їв -
ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — 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

Роз роб ка уро ку з ви ко ри стан ням еле -
мен тів пор т фо ліо «Зна ме ни тос ті з об кла -
дин ки: опис зов ніш нос ті» з ан г лій ської мо -
ви для 8-го кла су
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Под зер ка На та ля Ва си лів на, учи тель ан г -
лій ської мо ви, Со ле дар ська шко ла № 13
Бах мут ської міськ ра ди До нець кої обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко -
го — ор га ні зу ва ти ус не тре ну ван ня у вжи -
ван ні лек сич но го ма те рі а лу до те ми на рів ні
ре чен ня; ор га ні зу ва ти мо но ло гіч не мов -
лення уч нів у зв’яз ку із про слу ха ною си ту а -
цією; роз ви ва ти здат ність са мо стій но
плану ва ти мов лен нє вий вчи нок шля хом за -
лу чен ня до ін шо мов ної ді яль нос ті з ви ко ри -
стан ням лек сич них оди ниць, що ви вча ють -
ся; роз ви ва ти дов го три ва лу й опе ра тив ну
пам’ять; ви хо ву ва ти куль ту ру спіл ку ван ня,
ко лек тив ної спів пра ці

Роз роб ка уро ку «Світ про фе сій. Про фе -
сій ні якос ті та на вич ки» з ан г лій ської мо -
ви в 7-му кла сі
Стах Люд ми ла Ми ко ла їв на, учи тель ан г лій -
ської мо ви, НВК «Го ло ва нів ська за галь но -
ос віт ня шко ла І–ІІІ сту пе нів ім. Т. Г. Шев -
чен ка — гім на зія» Кі ро во град ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му. 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

Роз роб ка цик лу уро ків «Я і мої дру зі»
з ан г лій ської мо ви у 8-му кла сі
Су ха но ва Лю бов Ва си лів на, учи тель  ан г-
лій  ської мо ви, Но вог ро дів ська шко ла № 9
Донець кої обл.
Ано та ція: Роз роб ка цик лу уро ків на за яв ле -
ну те му

Роз роб ка уро ку «Їжа» з ан г лій ської мо -
ви в 5-му кла сі
Шер ш ньо ва Люд ми ла Ки ри лів на, учи тель,
Дніп ров ська шко ла № 50.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку з муль ти -
ме дій ною під трим кою, ди дак тич на ме та
яко го — ак ти ві зу ва ти вжи ван ня ЛО в ус но -
му та пи сем но му мов лен ні з те ми «Food»,
роз ши ри ти кру го зір що до тра ди цій ан г лій -
ської й ук ра їн ської кух ні, за крі пи ти гра ма -
тич ні кон ст рук ції в мов лен нє вій прак ти ці,
на вчи ти пра цю ва ти в гру пах за ме то дом
«моз ко вий штурм»

Роз роб ки уро ків з ан г лій ської мо ви за
під руч ни ком О. Кар пюк.
Шка дюк Ва лен ти на Ана то лі їв на, за ступ ник
ди рек то ра з НВР, Бру си лів ська шко ла № 1
Жи то мир ської обл.
Ано та ція: Пла ни-кон с пек ти уро ків

Роз роб ка уро ку «До маш ні обов’яз ки»
з ан г лій ської мо ви в 7-му кла сі
Штом пель Ма рія Оле гів на, учи тель ан г лій -
ської мо ви, Чер ка ська шко ла № 19.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — по вто ри ти й ак ти ві -
зу ва ти лек си ку те ми; озна йо ми ти уч нів
з но вою лек си кою те ми; прак ти ку ва ти в ро -
бо ті в па рах і гру пах; роз ви ва ти на вич ки
діа ло гіч но го й мо но ло гіч но го мов лен ня;

про дов жу ва ти вдос ко на лю ва ти на вич ки
чи тан ня та пись ма; ви хо ву ва ти по чут тя від -
по ві даль нос ті та тур бо ти про ближ ніх

Астро но мія

Роз роб ка уро ку «Фі зич ні ха рак те рис -
ти ки Сон ця. Бу до ва Сон ця та дже ре ла йо го
енер гії» з ас т ро но мії в 11-му кла сі
Єрмо ла є ва Оле на Гри го рів на, учи тель фі зи -
ки та ас т ро но мії, Ки їв ська шко ла № 137.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
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 яко го —
сфор му ва ти уяв лен ня про Сон це та йо го
бу до ву, дже ре ла со няч ної енер гії, про яви
со няч ної ак тив нос ті та її цик ліч ність, на вес -
ти при кла ди впли ву со няч ної ак тив нос ті
на біо сфе ру Зем лі

Біо ло гія

Роз роб ка уро ку «Одно клі тин ні тва ри -
но по діб ні ор га ніз ми — меш кан ці во -

дойм» з біо ло гії в 2-му кла сі
Бе же вець Окса на Ми ко ла їв на, учи тель біо -
ло гії та еко ло гії, Овруць ка № 3 Жи то мир -
ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку з муль ти -
ме дій ною під трим кою та ме то дич ни ми до -
дат ка ми, ме та яко го — сфор му ва ти знан ня
про од но клі тин ний ор га нізм як ці ліс ний ор -
га нізм, йо го основ ні жит тє ві фун к ції; роз -
ви ва ти ло гіч не мис лен ня, вмін ня ви ко рис -
то ву ва ти знан ня з ін ших пред ме тів для ана -
лі зу біо ло гіч них явищ, про це сів, твор чі
здіб нос ті; фор му ва ти вмін ня са мо кон т ро лю
й са мо оцін ки, вза є мо кон т ро лю, умін ня зна -
хо ди ти за со би офор м лен ня рі шень

Роз роб ка уро ку «Бак те рії — най мен ші
од но клі тин ні ор га ніз ми. Роль бак те рій
у при ро ді та зна чен ня в жит ті лю ди ни»
з біо ло гії в 6-му кла сі
Ва си ля жен ко Юлія Ана то лі їв на, учи тель
біо  ло гії, За по різь ка спе ці а лі зо ва на шко ла
з по глиб ле ним ви вчен ням іно зем ної мо ви
№ 7.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку з муль ти ме -
дій ною під трим кою, ме та яко го — по зна йо -
ми ти з най дав ні шою гру пою ор га ніз мів,
сфор му ва ти по нят тя про особ ли вос ті бу до -
ви, про це си жит тє ді яль нос ті та зна чен ня
бак те рій; за крі пи ти вмін ня фор му лю ва ти
біо ло гіч ні тер мі ни і по нят тя; за без пе чи ти
умо ви для ін но ва цій но го роз вит ку уч нів на
осно ві про ек т ної ді яль нос ті; про дов жи ти
фор му ва ти ко му ні ка тив ні й ін фор ма цій ні
ком пе тен т нос ті; ство ри ти умо ви для роз вит -
ку твор чої осо бис тос ті, ви хо ван ня куль ту ри
пра ці, спіл ку ван ня; пе ре ко на ти шко ля рів
про не об хід ність до три ман ня пра вил гі гі є ни

Роз роб ка уро ку «Зна чен ня ди хан ня. Бу -
до ва та фун к ції ор га нів ди хан ня» з біо ло гії
в 9-му кла сі
Ва си лян ський Ана то лій Ми ко лай о вич, учи -
тель, Кос тян ти нів ська шко ла № 5 До нець -
кої обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко -
го — спри я ти за сво єн ню знань бу до ви,

фун к цій і зна чен ня ди халь ної сис те ми;
взаємо зв’яз ку між бу до вою та фун к ці я ми
ор га нів ди хан ня; про дов жи ти фор му ван ня
й роз ви ток клю чо вих жит тє вих ком пе тен т -
нос тей: мо ти ва цій ної, са мо ос віт ньої, пі -
знаваль ної, осо бис тіс ної, фун к ці о наль ної,
еко ло гіч ної; спри я ти ви хо ван ню до пит ли -
вос ті, уваж нос ті, ста ран нос ті в на вчан ні,
від по ві даль но го став лен ня до влас но го
здоров’я

Ме то дич не за без пе чен ня ви ко нан ня
те ма тич них за лі ків в 10-х — 11-х

класах
Вис ку шен ко Оль га Вік то рів на, ви кла дач
біо ло гії та еко ло гії, Жи то мир ський тех но -
ло гіч ний ко ледж Ки їв сько го на ці о наль но го
уні вер си те ту бу дів ниц т ва і ар хі тек ту ри.
Ано та ція: Ма те рі а ли до про ве ден ня те ма -
тич них за лі ків з біо ло гії

Роз роб ка уро ку «Фун к ції та склад кро -
ві» з біо ло гії в 9-му кла сі
Дро бот Окса на Юрі їв на, учи тель біо ло гії,
Дніп ров ська шко ла № 50.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко -
го — сфор му ва ти за галь не уяв лен ня про
кров як скла до ву внут ріш ньо го се ре до ви ща
ор га ніз му лю ди ни; ви зна чи ти фун к ції кро -
ві, її склад; роз ви ва ти вмін ня на хо ди ти не -
об хід ні ві до мос ті в тек с ті під руч ни ка, по рів -
ню ва ти біо ло гіч ні об’єк ти; роз ви ва ти спо -
сте реж ли вість, ува гу; ви хо ву ва ти до свід
спів пра ці під час ко лек тив но го спо со бу
розв’язан ня проб ле ми; бе реж ли ве став лен -
ня до влас но го здо ров’я

Роз роб ка уро ку «Па ву ко по діб ні, ви зна -
чаль ні озна ки бу до ви, біо ло гіч ні особ ли -
вос ті, се ре до ви ще іс ну ван ня» з біо ло гії в 7-
му кла сі
Ка пус ті на Те тя на Вік то рів на, учи тель біо ло -
гії та хі мії, Ки їв ська спе ці а лі зо ва на шко ла
№ 61 з по глиб ле ним ви вчен ням ін фор ма -
цій них тех но ло гій.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко -
го — озна йо ми ти з ха рак тер ни ми озна ка ми
кла су па ву ко по діб них; по ка за ти особ ли вос -
ті зов ніш ньої бу до ви; роз кри ти роль па ву -
ко по діб них у при ро ді й жит ті лю ди ни; роз -
кри ва ти твор чу ак тив ність, пі знаваль ні ін -
те ре си; удос ко на лю ва ти вмін ня пра цю ва ти
з під руч ни ка ми, таб ли ця ми, уза галь ню ва ти
і ро би ти ви снов ки; фор му ва ти по нят тя про
ево лю цію тва рин но го сві ту; роз ви ва ти
відпо ві даль не став лен ня до при ро ди; спри я -
ти фор му ван ню етич них вза є мо від но син
у ко лек ти ві

Роз роб ка уро ку «Сап рот роф ні — цві -
льо ві гри би, па ра зи тич ні (на при кла ді тру -
то ви ків та збуд ни ків мі ко зів лю ди ни)»
з біо ло гії в 6-му кла сі
Кли мен ко Оле на Ми ко ла їв на, учи тель
біоло гії, еко ло гії, основ здо ров’я, Ко рос тен -
ська мі ська гім на зія № 7 Жи то мир -
ської обл.
Ано та ція: Кон с пект уро ку на за яв ле ну те -
му, ме та яко го — роз кри ти роль гри бів
в еко сис те мах, прак тич ній ді яль нос ті лю -
дини; роз ви ва ти вмін ня ви слов лю ва ти свою
дум ку; роз ви ва ти вмін ня пра цю ва ти
з додат ко вою лі те ра ту рою, вста нов лю ва ти
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при чин но-на слід ко ві зв’яз ки; фор му ва ти
еко ло гіч но-ці ліс ну орі єн та цію в пла ні вза є -
мин лю ди ни і на вко лиш ньо го при род но го
се ре до ви ща

Роз роб ка уро ку «Хар чо ві роз ла ди
та їх за по бі ган ня» з біо ло гії у 8-му

класі
Ков чен ко Ва лен ти на Вік то рів на, учи тель
біо ло гії, Бо гус лав ська шко ла № 3 Ки їв -
ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку з муль ти -
ме дій ною під трим кою, ме та яко го — сфор -
му ва ти знан ня про ви ди хар чо вих роз ла дів,
їх при чи ни, на слід ки; спри я ти усві дом лен -
ню важ ли вос ті знань про бу до ву та фун к ції
трав ної сис те ми; роз ви ва ти пі знаваль ні,
твор чі здіб нос ті, ін фор ма цій ну куль ту ру,
ово ло дін ня на вич ка ми по шу ку й ана лі зу ін -
фор ма ції, ко му ні ка тив ні ком пе тен ції; ви хо -
ву ва ти со ці аль но ак тив ну осо бис тість з ро -
зу мін ням зна чен ня жит тя та здо ров’я як
най ви щої цін нос ті лю ди ни

Роз роб ка уро ку «За плід нен ня. Внут -
ріш ньо ут роб ний роз ви ток. Ва гіт ність»
з біо ло гії в 9-му кла сі
Кор ні єн ко Лі а на Олек сан д рів на, учи тель
біо ло гії, По кров ська шко ла № 3 До нець -
кої обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко -
го — ввес ти по нят тя «за плід нен ня», «пла -
цен та», «ва гіт ність», «пу по ви на», «ем б рі -
он», «плід»; спри я ти фор му ван ню уяв лень
про за плід нен ня, оха рак те ри зу ва ти ста дії
внут ріш ньо ут роб но го роз вит ку, особ ли -
вос ті ва гіт нос ті; роз ви ва ти вмін ня ана лі зу -
ва ти й сис те ма ти зу ва ти ін фор ма цію, на -
вич ки са мо стій ної ро бо ти з кни гою, умін ня
скла да ти опор ний кон с пект, кре а тив ність;
спри я ти фор му ван ню здо ров’яз бе рі га ю чої
ком пе тен т нос ті; ін тег ру ва ти прин ци пи ста -
ло го роз вит ку

Роз роб ка уро ку «За галь на ха рак те рис -
ти ка біо сфе ри. Вчен ня В. Вер над сько го
про біо сфе ру. Роль жи вих ор га ніз мів у біо -
сфе рі. Бі о ма са» з біо ло гії в 11-му кла сі
Ку чер Оле на Ана то лі їв на, учи тель біо ло гії,
Во ло чи ська шко ла № 5 Хмель ницької обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — роз ши ри ти та по гли -
би ти знан ня про гео ло гіч ні обо лон ки Зем лі;
сфор му ва ти уяв лен ня про біо сфе ру як обо -
лон ку Зем лі; з’ясу ва ти роль жи вих ор га ніз -
мів у біо сфе рі; по ка за ти роз по діл жи вої ре -
чо ви ни в біо сфе рі; удос ко на лю ва ти ло гіч не
мис лен ня, ува гу, пам’ять, умін ня ана лі зу ва -
ти ін фор ма цію й син те зу ва ти окре мі фак ти
в ло гіч ні ви снов ки; здій с ню ва ти еко ло гіч не
ви хо ван ня

Роз роб ка уро ку «Слу хо ва сен сор на сис -
те ма. Ву хо. За хист слу ху» з біо ло гії у 8-му
кла сі
На бо ка Люд ми ла Ле о ні дів на, учи тель, Вов -
чан ський лі цей № 2 Хар ків ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — сфор му ва ти знан ня
про особ ли вос ті бу до ви і фун к ції слу хо вої
сен сор ної сис те ми; роз ви ва ти вмін ня вста -
нов лю ва ти вза ємо зв’яз ки між бу до вою
та фун к ці я ми окре мих скла до вих слу хо вої

сен сор ної сис те ми; ви хо ву ва ти дбай ли ве
став лен ня до слу ху

Роз роб ка уро ку «Ри би» з біо ло гія в 7-му
кла сі
Не ча є ва Те тя на Іва нів на, учи тель біо ло гії,
Чер во но жов т не вий НВК Ста нич но-Лу ган -
сько го р-ну Лу ган ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку з муль ти -
ме дій ною під трим кою (ме ді ап ре зен та ція
до да єть ся), ме та яко го — роз ши ри ти знан -
ня про пред с тав ни ків над кла су Ри би; роз -
кри ти особ ли вос ті ор га ні за ції кіс т ко вих
риб, пов’яза ні з іс ну ван ням вод но му се ре -
до ви щі; ви яви ти ри си при сто со ва нос ті
до се ре до ви ща іс ну ван ня; про дов жи ти
фор му ван ня вмінь і на ви чок ро бо ти з ма -
люн ка ми, до дат ко вою лі те ра ту рою; ви ко -
нан ня та офор м лен ня ла бо ра тор но го до -
слід жен ня; фор му ва ти кри тич не мис лен ня;
ви хо ву ва ти аку рат ність в офор м лен ні ро бо -
ти, про во ди ти при ро до о хо рон не та еко ло -
гіч не ви хо ван ня

Роз роб ка уро ку «Реп ти лії. Ви зна чаль ні
озна ки бу до ви, біо ло гіч ні особ ли вос ті,
сере до ви ща іс ну ван ня» з біо ло гії в 7-му
класі
Осад чук Зоя Все во ло дів на, учи тель біо ло гії,
Пер шот рав не ва шко ла Змі їв сько го р-ну
Хар ків ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — роз кри ти особ ли вос -
ті ор га ні за ції реп ти лій як справ ж ніх на зем -
них тва рин; по ка за ти склад ність бу до ви
пла зу нів у по рів нян ні з зем но вод ни ми;
заохо чу ва ти уч нів до са мо стій ної до слід -
ниць кої ро бо ти; ви хо ву ва ти лю бов до жи вої
при ро ди

Роз роб ка уро ку «Різ но ма ніт ність зем -
но вод них. Роль зем но вод них у при ро ді
та зна чен ня в жит ті лю ди ни» з біо ло гії в 7-
му кла сі
Пан чен ко Світ ла на Ми ко ла їв на, учи тель,
Бра ниць ка шко ла Боб ро виць ко го р-ну Чер -
ні гів ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко -
го — озна йо ми ти з різ но ма ніт ніс тю зем -
новод них, їхньою рол лю в еко сис те мах
і жит ті лю ди ни; роз ви ва ти в уч нів твор чу
ак тив ність, умін ня ана лі тич но мис ли ти, пі -
 знаваль ний ін те рес, на вич ки са мо стій но
опра цьо ву ва ти до дат ко ві дже ре ла ін фор -
 мації; ви хо ву ва ти бе реж ли ве став лен ня
до при ро ди; фор му ва ти етич ні вза є мо від но -
си ни в ко лек ти ві, доб ро зич ли ве став лен ня
один до од но го

Роз роб ка уро ку «Одно мем б ран ні ор га -
не ли клі ти ни: ен до плаз ма тич на сіт ка, апа -
рат Голь д жі, лі зо со ми, ва ку о лі» з біо ло гії
в 10-му кла сі
По ні ка ро ва Оле на Олек сан д рів на, ви кла -
дач хі мії і біо ло гії, Ме лі то поль ський про фе -
сій ний лі цей За по різь кої обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку з муль ти -
ме дій ною пре зен та цією, ме та яко го — пе -
ре ві ри ти знан ня про ге не тич ний код, ета пи
син те зу біл ків, роль у син те зі біл ка мо ле кул
тРНК і іРНК; розв’яза ти за да чу з на пи сан ня
по слі дов нос ті амі но кис лот них за лиш ків
моле ку лі біл ка; роз гля ну ти особ ли вос ті

будо ви, фун к ції од но мем б ран них ор га нел;
про ана лі зу ва ти зв’язок особ ли вос тей бу до -
ви ор га нел із їх ні ми фун к ці я ми; фор му ва ти
біо ло гіч не мис лен ня; роз ви ва ти пам’ять,
умін ня ро би ти ви снов ки

Роз роб ка уро ку «Роз мно жен ня та ін -
ди ві ду аль ний роз ви ток пта хів» з біо -

ло гії у 8-му кла сі
По та по ва Га ли на Дмит рів на, учи тель біо ло -
гії, Остри ків ська шко ла Ток маць ко го р-ну
За по різь кої обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку з муль ти -
ме дій ною під трим кою, ме та яко го — роз -
кри ти основ ні особ ли вос ті роз мно жен ня й
ін ди ві ду аль но го роз вит ку пта хів; роз ши -
рити кру го зір уч нів; фор му ва ти вмін ня
одер жу ва ти ін фор ма цію з різ них дже рел,
по рів ню ва ти, уза галь ню ва ти, ро би ти
виснов ки; спри я ти роз вит ку кри тич но го
мис лен ня, роз вит ку прак тич но го ви ко ри -
стан ня на бу тих знань і вмінь; ви хо ву ва ти
ін те рес та бе реж ли ве став лен ня до жи вої
при ро ди, ес те тич ний смак, ін фор ма цій ну
куль ту ру

Роз роб ка уро ку «Ерит ро ци ти. Гру пи
кро ві. Пра ви ла пе ре ли ван ня кро ві» з біо -
ло гії у 8-му кла сі
Пу ців Ми хай ло Ва си льо вич, учи тель біо ло -
гії, Трус ка вець кий НВК «СЗШ № 2 — гім на -
зія» Львів ської 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
з бу до вою й фун к ці я ми фор ме них еле мен -
тів кро ві лю ди ни, про вес ти по рів нян ня бу -
до ви ерит ро ци тів жа би й лю ди ни, ви вчи ти
бу до ву ерит ро ци тів і вста но ви ти зв’язок їх
бу до ви з фун к цією, що ви ко ну єть ся, уста -
но ви ти при ро ду груп кро ві

Роз роб ка уро ку «Різ но ма ніт ність зем -
но вод них, їх зна чен ня та охо ро на» з біо ло -
гії в 7-му кла сі
Рез ні чен ко Ва лен ти на Во ло ди ми рів на, учи -
тель біо ло гії, Роз діль нянська шко ла № 2
Оде ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко -
го — ви вчи ти різ но ма ніт ність зем но вод них,
їх кла си фі ка цію, ха рак тер ні озна ки ря дів
пред с тав ни ків, по ка за ти зна чен ня зем но -
вод них у при ро ді і жит ті лю ди ни та не об хід -
ність їх охо ро ни, про дов жи ти фор му ва ти
твор чість, ло гіч не мис лен ня, умін ня по рів -
ню ва ти об’єк ти та ро би ти ви снов ки, ко -
ристу ю чись різ ни ми дже ре ла ми, зна хо ди ти
не об хід ний ма те рі ал, ви ді ля ти го лов не, ви -
хо ву ва ти вмін ня пра цю ва ти в ко лек ти ві,
слу ха ти, роз ви ва ти куль ту ру мо ви, на вчаль -
ної пра ці, дбай ли ве став лен ня до при ро ди

Роз роб ка уро ку «Па ра зи тич ні та кро во -
сис ні чле нис то но гі» з біо ло гії в 7-му кла сі
Ро бо та На дія Ана то лі їв на, учи тель біо ло гії,
Ган нів ська шко ла Пет рів сько го рай о ну Кі -
ро во град ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — по вто ри ти по нят тя
«па ра зи тизм», сфор му ва ти уяв лен ня про
па ра зи тич ні чле нис то но гі, з’ясу ва ти їх зна -
чен ня в при ро ді та жит ті лю ди ни; зба га ти ти
слов ни ко вий за пас, фор му ва ти на вич ки ро -
бо ти в гру пах та з до дат ко вою лі те ра ту рою;
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ви хо ву ва ти за ці кав ле ність до ото чу ю чо го
се ре до ви ща, то ле ран т ність у спіл ку ван ні,
куль ту ру гі гі є ни

Роз роб ка уро ку «Біл ки, жи ри, вуг ле во -
ди як при род ні ор га ніч ні спо лу ки та ком -
по нен ти їжі. Зна чен ня про дук тів ор га ніч -
ної хі мії для ор га ніз му лю ди ни» з біо ло гії
в 9-му кла сі
Са ні на Оль га Юрі їв на, учи тель біо ло гії, Но -
во іва нів ська шко ла Юр’їв сько го р-ну Дніп -
ро пет ров ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку з муль ти -
ме дій ною під трим кою, ме та яко го — фор -
му ва ти по нят тя про біл ки, жи ри та вуг ле во -
ди; озна йо ми ти з їхньою рол лю в ор га ніз мі;
роз кри ти їх біо ло гіч ну роль; по ка за ти за -
сто су ван ня вуг ле во дів; роз ши ри ти знан ня
про ор га ніч ні спо лу ки; роз ви ну ти ува гу,
пам’ять, ра ці о наль не, ло гіч не мис лен ня,
твор чість, пі знаваль ну ак тив ність і са мо -
стій ність; сфор му ва ти ко му ні ка тив ні на -
вич ки, здат ність прий ма ти рі шен ня; ви хо -
ва ти куль ту ру на вчаль но го про це су, по ва гу
до пра ці, від по ві даль ність, іні ці а ти ву, фор -
му ва ти здо ров’яз бе рі га ю чу ком пе тен т ність

Роз роб ка уро ку «Па ра зи тич ні без хре -
бет ні» з біо ло гії в 7-му кла сі
Утюж ні ко ва Оль га Ми ко ла їв на, учи тель
біо ло гії, Хар ків ська спе ці а лі зо ва на шко ла
№ 80.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко -
го — сфор му ва ти по нят тя про па ра зи тич -
них без хре бет них, про де мон ст ру ва ти роль
уче них у бо роть бі з па ра зи тич ни ми ор га -
ніз ма ми; роз ви ва ти вмін ня по рів ню ва ти
біо ло гіч ні об’єк ти та їх нє зна чен ня для
орга ніз мів, про дов жу ва ти фор му ван ня ло -
гіч но го мис лен ня; ви хо ву ва ти дбай ли ве
став лен ня до влас но го ор га ніз му та на вко -
лиш ніх лю дей, по чут тя від по ві даль нос ті
за здо ров’я

Роз роб ка уро ку «Різ но ма ніт ність ко -
мах. Роль ко мах в еко сис те мах, їх зна чен -
ня для лю ди ни» з біо ло гії у 8-му кла сі
Шу ляк Те тя на Ана то лі їв на, учи тель біо ло гії,
Туль чинська спе ці а лі зо ва на шко ла-ін тер -
нат І–ІІІ сту пе нів — лі цей Він ниць кої обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко -
го — уза галь ни ти й за крі пи ти знан ня про
роль ко мах в еко сис те мах і зна чен ня їх
у жит ті лю ди ни; роз ви ва ти пі знаваль ний ін -
те рес, умін ня по рів ню ва ти, уза галь ню ва ти,
ло гіч но мис ли ти, ро би ти ви снов ки, пра цю -
ва ти з під руч ни ком і на уко во-по пу ляр ною
лі те ра ту рою, опор но-ін фор ма цій ни ми схе -
ма ми то що

Роз роб ка уро ку «Уза галь нен ня з те ми
«Ди хан ня»» з біо ло гії в 9-му кла сі
Щер бак Світ ла на Ми ко ла їв на, учи тель біо -
ло гії та хі мії, Кри во різь ка шко ла № 121
Дніп ро пет ров ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко -
го — уза галь ни ти знан ня про зна чен ня ди -
халь ної сис те ми, бу до ву й фун к ції ор га нів
ди хан ня, га зо об мін у ле ге нях і тка ни нах,
ди халь ні ру хи, ре гу ля цію ди хан ня; здій с ни -
ти ін тег ра цій ні зв’яз ки біо ло гії з ін ши ми на -
ука ми; фор му ва ти ін фор ма цій не й емо -
ційне зба га чен ня сприй нят тя, мис лен ня

і по чут тів кре а тив ної осо бис тос ті; роз ви ва -
ти на уко вий сві то гляд, умін ня уза галь ню ва -
ти, ро би ти ви снов ки; про дов жи ти ан ти ні -
ко ти но ву та про ти епі де міч ну про па ган ду

Роз роб ка уро ку «Ди хан ня та га зо об мін
у тва рин. Орга ни ди хан ня, їх різ но ма ніт -
ність та фун к ції. Зна чен ня про це сів ди -
хання для ви віль нен ня енер гії в клі ти ні»
з біо ло гії в 7-му кла сі
Щер бань Ні на Ми ко ла їв на, за ступ ник ди -
рек то ра з на вчаль но-ви хов ної ро бо ти, учи -
тель біо ло гії, Сум ська спе ці а лі зо ва на шко ла
№ 7 іме ні Мак си ма Сав чен ка.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — роз ши ри ти, по гли би -
ти знан ня про бу до ву ор га нів ди хан ня
тварин, уста но ви ти їх зв’язок з фун к ці я ми,
по ка за ти зна чен ня га зо об мі ну в ле ге нях
і тка ни нах, звер ну ти ува гу на зна чен ня ди -
хан ня для під три ман ня жит тє ді яль нос ті, по -
ка за ти, як від бу ва єть ся усклад нен ня ди -
халь ної сис те ми у тва рин но му сві ті — від
най прос ті ших до ви щих тва рин; роз ви ва ти
вмін ня по рів ню ва ти, уста нов лю ва ти при -
чин но-на слід ко ві зв’яз ки, пра цю ва ти в гру -
пах; ви хо ву ва ти етич но-цін ніс не став лен ня
до при ро ди

Роз роб ка уро ку «Квіт ка — ор ган ста те -
во го роз мно жен ня. Бу до ва і різ но ма ніт -
ність кві ток» з біо ло гії в 6-му кла сі
Яки мен ко Ін на Ми ко ла їв на, учи тель біо ло -
гії, Охтир ська шко ла № 1 Сум ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — сфор му ва ти по нят тя
про квіт ку як ор ган ста те во го роз мно жен ня
рос ли ни; роз кри ти біо ло гіч не зна чен ня її
го лов них час тин; ви яви ти по діб ність у бу -
до ві кві ток різ них рос лин; удос ко на лю ва ти
вмін ня і на вич ки ро бо ти з ла бо ра тор ни ми
при ла да ми, під руч ни ком; ви хо ву ва ти уваж -
ність, спо сте реж ли вість, до пит ли вість

Ви хо ван ня

Стат тя «День Чер во но го но су (день
благо чин нос ті)»
Го ме нюк Зі на ї да Про ко пів на, за ступ ник ди -
рек то ра з НВР; Бу ли гі на Мар га ри та Дмит -
рів на, учи тель ан г лій ської мо ви, Херсон ська
спе ці а лі зо ва на шко ла з по глиб ле ним ви -
вчен ням ін фор ма ти ки та іно зем них мов.
Ано та ція: У стат ті по ка за на важ ли вість від -
род жен ня ду хов нос ті як не від’єм ної скла -
до вої фор му ван ня лю ди ни май бут ньо го.
Про ве ден ня по діб них за хо дів сприяє ви хо -
ван ню в ді тей ми ло сер дя, доб ро ти та не бай -
ду жос ті до чис то го го ря

Роз роб ка ви хов ної го ди ни «Ми — на ція
єди на, твої ми ді ти, Укра ї но!»
Ара по ва Іри на Іва нів на, ви кла дач, Слов’ян -
ський енер го бу дів ний тех ні кум До нець -
кої обл.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду, ме -
та яко го — роз ши ри ти знан ня про фраг -
мен ти з іс то рії Укра ї ни; до нес ти не об хід -
ність збе ре жен ня куль тур ної спад щи ни
Бать ків щи ни, важ ли вість збе ре жен ня пат -
рі о тич но го ду ху в кож но го гро ма дя ни на;
ви хо ву ва ти куль ту ру вза є мо від но син між

людь ми в що ден но му жит ті, по ва гу до тра -
ди цій і зви ча їв; спри я ти роз вит ку пі -
знаваль но го ін те ре су

Ме то дич на роз роб ка «Ви хо ву є мо в ді -
тях доб ро ту» для 1-х —4-х кла сів
Ба ка ляр Іри на Во ло ди ми рів на, учи тель по -
чат ко вих кла сів, Хар ків ська шко ла № 153.
Ано та ція: У роз роб ці за про по но ва но ди -
дактич ний ма те рі ал з ви хо ван ня в ді тях
мораль них цін нос тей, доб ро ти, лю бо ві до
на вко лиш ніх.

Роз роб ка ви хов но го за хо ду «Ду ші люд -
ської доб ро та» для 1-х — 4-х кла сів
Бер да ше ва Ла ри са Євге нів на, учи тель по -
чат ко вих кла сів, Пер шот рав не ва шко ла
Змі їв сько го р-ну Хар ків ської обл.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду, ме -
та яко го — роз ши ри ти уяв лен ня про доб ро -
ту; удос ко на лю ва ти вмін ня ана лі зу ва ти
влас ні від чут тя, спо ну ка ти на доб рі вчин ки;
роз ви ва ти твор чі здіб нос ті, вмін ня жи ти
в ко лек ти ві, при слу ха тись до дум ки ін ших,
умін ня спіл ку ва тись, ро би ти ви снов ки;
удос ко на лю ва ти ус не мов лен ня; ви хо ву ва -
ти доб ро ту, ми ло сер дя, по ва гу до стар ших,
го тов ність прий ти на до по мо гу, по ва гу
до на род них тра ди цій і ре лі гій них свят

Роз роб ка ви хов но го за хо ду «То ле ран т -
ність — за і про ти» для 4-х — 5-х кла сів
Бич ко Те тя на Ва ле рі їв на, учи тель по чат ко -
вих кла сів, Хар ків ська шко ла № 175 «Ку ли -
ни чів ська».
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду, ме -
та яко го — озна йом лен ня з по нят тям «то -
леран т ність»; сти му лю ван ня са мо ана лі зу
сво го став лен ня до лю дей; фор му ван ня
цінніс но го став лен ня до се бе, уяв лен ня про
різ но ви ди то ле ран т нос ті, го тов нос ті ро зу -
мі ти, прий ма ти, спіл ку ва ти ся з ін ши ми
людь ми, вза є мо ді я ти з ни ми на осно ві спів -
чут тя, по ро зу мін ня, доб ро зич ли вос ті; фор -
му ван ня со ці аль ної, гро ма дян ської, за галь -
но куль тур ної, ін фор ма цій но-ко му ні ка тив -
ної ком пе тен т нос ті

Стат тя «Есте тич не ви хо ван ня шко ля рів
на уро ках ма те ма ти ки»
Боб ри ко ва Те тя на Пет рів на, сту ден т ка 5-го
кур су спе ці аль нос ті «Ма те ма ти ка», Хар ків -
ський на ці о наль ний пе да го гіч ний уні вер си -
тет іме ні Г. С. Ско во ро ди.
Ано та ція: У ма те рі а лі на за яв ле ну те му ав -
тор ка пи ше, що най важ ли ві шою пе ре ва гою
кіль кіс ної мо ви ма те ма ти ки є стис лість
і точ ність. У цьо му її кра са, бо са ме в ма те -
ма тич ній мо ві вті лю єть ся од на з основ них
ознак кра си в на уці: зве ден ня склад нос ті
до прос то ти

Стат тя «Есте тич не ви хо ван ня сту дент -
ської мо ло ді за со ба ми мис тец т ва»
Гу сє ва Окса на Гри го рів на, ви кла дач об ра -
зот вор чо го мис тец т ва, Во ло ди мир-Во лин -
ський пе да го гіч ний ко ледж ім. А. Ю. Крим -
сько го Во лин ської обл.
Ано та ція: У стат ті роз кри ва єть ся зна чен ня
впли ву ес те тич но го ви хо ван ня за со ба ми
мис тец т ва на про цес ес те тич но го сприй -
нят тя, ви роб лен ня ес те тич них по треб,
есте тич ної сві до мос ті та за лу чен ня сту ден -
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тів до ху дож ньо-ес те тич ної ді яль нос ті
у фор му ван ні осо бис тос ті май бут ньо го
педа го га

Роз роб ка го ди ни спіл ку ван ня «Дис цип -
лі на і куль ту ра» для 4-х кла сів
Де ми ден ко Те тя на Сер гі їв на, учи тель по -
чат ко вих кла сів, Під лу бів ська шко ла Єміль -
чинсько го р-ну Жи то мир ської обл.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду
на за яв ле ну те му, ме та яко го — ви хо ву ва ти
куль ту ру по ве дін ки; роз ши рю ва ти та по -
глиб лю ва ти знан ня ді тей про пра ви ла куль -
тур ної по ве дін ки та дис цип лі ну; роз ви ва ти
здат ність до са мо ви хо ван ня, вмін ня по во -
ди ти ся в гро мад ських міс цях; ви хо ву ва ти
по ва гу до се бе та ін ших лю дей

Стат тя «Особ ли вос ті со ці а лі за ції ді тей
у по чат ко вій шко лі на осно ві пе да го гі ки
В.О. Су хо млин сько го»
Зав го род ня Ве ро ні ка Ми хай лів на, учи тель
по чат ко вих кла сів, Олеш ків ська спе ці а лі зо -
ва на шко ла № 4 Хер сон ської обл.
Ано та ція: У ма те рі а лі на за яв ле ну те му ав -
тор ка пи ше, що під хо ди, об ра ні й упро вад -
же ні пе да го га ми Пав ли ської шко ли, знай ш -
ли своє міс це і в су час ній шко лі, спри яють
під го тов ці лю ди ни, яка не тіль ки знає і вміє
здій с ню ва ти пев ні опе ра ції, а лю ди ни,
в якій по єд на но «знан нє ві умін ня» і со ці -
аль но-куль тур ну по ве дін ку, іні ці а тив ність,
здат ність про гно зу ва ти, до ся га ти ме ти

Стат тя «Істо ри ко-ет ног ра фіч ний центр
«Бе ре ги ня» — шлях до фор му ван ня твор -
чої осо бис тос ті»
Зє ні на На та лія Во ло ди ми рів на, ви кла дач
со ці аль но-еко но міч них дис цип лін, Кос тян -
ти нів ський ін дус т рі аль ний тех ні кум До -
нець ко го на ці о наль но го тех ніч но го уні вер -
си те ту, До нець ка обл.
Ано та ція: У ма те рі а лі на за яв ле ну те му ав -
тор ка пи ше, що ор га ні за ція ді яль нос ті іс то -
ри ко-ет ног ра фіч но го цен т ру є осно вою для
роз роб ки та вдос ко на лен ня ме то ди ки за лу -
чен ня сту ден тів до ак тив ної учас ті в на -
вчаль но му про це сі, роз вит ку на ви чок до -
слід ниць кої ро бо ти та пуб ліч них ви сту пів,
сві до мо го став лен ня до об ра ної спе ці аль -
нос ті, пат рі о тич но го, ес те тич но го й ро дин -
но го ви хо ван ня, фор му ван ня все біч но роз -
ви не ної, твор чої осо бис тос ті

Роз роб ка бе сі ди «Піст — це бо роть ба
не про ти, а за ті ло» для 7-х кла сів
Іва ни шин Ле ся Ми хай лів на, ви хо ва тель,
Бо рис лав ська са на тор на шко ла-ін тер нат
Львів ської обл.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду
на за яв ле ну те му, ме та яко го — уза галь ни ти
знан ня уч нів про піст, ви хо ву ва ти по ва гу
до хрис ти ян ських цін нос тей, роз ви ва ти
здат ність до са мо об ме жен ня, са мо кон т ро -
лю, стри ма нос ті

Роз роб ка ус но го жур на лу «Ду ші люд -
ської доб ро та» для 8-х кла сів
Іва ни шин Ле ся Ми хай лів на, ви хо ва тель,
Бо рис лав ська са на тор на шко ла-ін тер нат
Львів ської обл.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду
на за яв ле ну те му, ме та яко го — фор му ва ти

ви со кі мо раль ні якос ті; на вча ти «три ма ти
в чис то ті» свої дум ки та сло ва, до по ма га ти
ін шим з влас ної іні ці а ти ви; ви хо ву ва ти лю -
бов до бать ків, рід них, близь ких

Роз роб ка ус но го жур на лу «Лю ди на по чи на -
єть ся з доб ра» для 5-х кла сів
Іва ни шин Ле ся Ми хай лів на, ви хо ва тель,
Бо рис лав ська са на тор на шко ла-ін тер нат
Львів ської обл.
Ано та ція: Роз роб ка ус но го жур на лу на мо -
раль но-етич ну те му

Стат тя «На ці о наль но-пат рі о тич не ви -
хо ван ня — стра те гіч ний на прям су час ної
осві ти в сис те мі ро бо ти клас но го ке -
рівника»
Ка ра сьо ва Люд ми ла Ми ко ла їв на, учи тель
ма те ма ти ки та ін фор ма ти ки, Пуш ка рів ська
шко ла Вер х ньо д ніп ров сько го р-ну Дніп ро -
пет ров ської обл.
Ано та ція: У ма те рі а лі з до сві ду ро бо ти (до -
да єть ся ме ді ап ре зен та ція) ав тор ка пи ше,
що го лов ною до мі нан тою на ці о наль но-пат -
рі о тич но го ви хо ван ня ді тей та мо ло ді, є
фор му ван ня цін ніс но го став лен ня до сус -
піль ст ва, дер жа ви; від чут тя своєї на леж нос -
ті до Укра ї ни, усві дом лен ня єд нос ті влас ної
до лі з до лею своєї кра ї ни; ак тив ної за фор -
мою та мо раль ної за зміс том жит тє вої по -
зиції

Ме то дич на роз роб ка «Про гра ма різ -
но ві ко во го ди тя чо го об’єд нан ня «Ка -

ли но вий ди вог рай»»
Ка ра цю ба Ва лен ти на Ми ко ла їв на, пе да гог-
ор га ні за тор, Атю шів ська шко ла Ко роп -
сько го р-ну Чер ні гів ської обл.
Ано та ція: Про гра ма є ре зуль та том те о ре -
тич но го об ґ рун ту ван ня та до пов нен ня
автор ської «Тех но ло гії впро вад жен ня ко -
лек тив них твор чих справ у ви хо ван ні під -
рос та ю чо го по ко лін ня»; спря мо ва на на кре -
а тив но-ін но ва цій ний осо бис тіс но зо рі єн -
това ний роз ви ток шко ля рів. До по мо же
ство ри ти вда лу мо дель ди тя чо го об’єд нан -
ня, струк ту ру ва ти зв’яз ки, ви зна чи ти ся
із за вдан ня ми то що; на вчи ти ся мо де лю ван -
ня та при сто су ван ня до умов сьо го ден ня
в прак ти ці на вчаль но-ви хов но го про це су

Ме то дич на роз роб ка «Роз ви ток твор -
чих здіб нос тей ді тей в по за уроч ний

час»
Каш пор На дія Єго рів на, пе да гог-ор га ні за -
тор, Бо рів ська шко ла № 1 іме ні Ге роя Ра -
дян сько го Со ю зу В. С. Ко ліс ни ка Хар ків -
ської 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 ви хо ван ня
все біч но роз ви не ної ди ти ни — од не з прі о -
ри тет них за вдань для шко ли. За да ча пед -
колек ти ву — по мі ти ти і роз кри ти твор чі
здіб нос ті ди ти ни за час її пе ре бу ван ня у на -
вчаль но му за кла ді. Це обу мов лює ак ту аль -
ність до сві ду

Стат тя «Ви хов на сис те ма кла су. Особ -
ли вос ті роз вит ку ди тя чо го ко лек ти віз му»
Ко до ла Ін на Ва си лів на, учи тель по чат ко вих
кла сів, Смі лян ський НВК «За галь но ос віт ня
шко ла І–ІІІ сту пе нів № 3 — ко ле гі ум» Чер -
ка ської 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 кож на з фаз
со ці аль но го роз вит ку осо бис тос ті в ко лек -
ти ві має се рйоз ні на слід ки для її ста нов лен -
ня і мож ли вос тей са мо ре а лі за ції. За вдан ня
пе да го га по ля гає в то му, щоб спри я ти ство -
рен ню в ди тя чо му ко лек ти ві умов для доб -
рої адап та ції, ін ди ві ду а лі за ції й ін тег ра ції
у ньо му кож ної осо бис тос ті

Роз роб ка ви хов ної го ди ни «Куль ту ра
ко рис ту ван ня мо біль ним те ле фо ном»

для 5–9-х кла сів
Ла щук Іри на Пет рів на, учи тель ук ра їн ської
мо ви та лі те ра ту ри, Ки їв ська спе ці а лі зо ва -
на шко ла № 49 з по глиб ле ним ви вчен ням
фран цузь кої мо ви.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду
на за яв ле ну те му, ме та яко го — да ти ви зна -
чен ня по нят тя «мо біль на куль ту ра» на осно -
ві опра цю ван ня на уко вих дже рел, фор му ва -
ти й роз ви ва ти в уч нів умін ня ко рис ту ва ти -
ся мо біль ним те ле фо ном у гро мад ських
міс цях, транс пор ті то що; ви зна чи ти рі вень
і стан куль ту ри уч нів ко рис ту ван ня мо біль -
ним зв’яз ком під час на вчан ня у шко лі

Роз роб ка ви хов ної го ди ни «Від зер ни ни
до хлі би ни» з для 5-х кла сів спе ці аль ної
шко ли
Ля бах Ал ла Пет рів на, ви хо ва тель, Бі ло цер -
ків ська спе ці аль на шко ла-ін тер нат Ки їв -
ської обл.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду, ме -
та яко го — роз ши рю ва ти знан ня про шлях
хлі ба з по ля до сто лу; зба га чу ва ти знан ня
про на род ні зви чаї, свя та та об ря ди, по -
в’яза ні з хлі бом, до вес ти до ві до ма ді тей,
що хліб — ре зуль тат пра ці лю дей ба га тьох
про фе сій; роз ви ва ти мов лен ня, зба га чу ва -
ти слов ни ко вий за пас; ви хо ву ва ти по ва гу
до пра ці хлі бо ро ба, при щеп лю ва ти дбай -
ливе став лен ня до хлі ба; слід ку ва ти за ви -
мо вою

Роз роб ка ви хов но го за хо ду «Мо раль ні
цін нос ті ук ра їн сько го на ро ду» для 2-го
кла су
Па зі ніч Люд ми ла Бог да нів на, учи тель по -
чат ко вих кла сів, Бі ло цер ків ська шко ла № 5
Ки їв ської обл.
Ано та ція: зна йо ми ти уч нів з мо раль ни ми
цін нос тя ми ук ра їн сько го на ро ду; ви хо ву ва -
ти по ва гу до лю дей, ми ло сер дя, лю бов до
пра ці, рід ної мо ви

Ме то дич на роз роб ка «Агі та цій но-ху -
дож ня бри га да як ва го мий за сіб фор -

му ван ня гро ма дян ської по зи ції, сві до мо го
став лен ня до зміц нен ня здо ров’я уч нів
НВК»
По ра ден ко Люд ми ла Ге ор гі їв на, за ступ ник
ди рек то ра з ви хов ної ро бо ти, Біл го род-
Дніс т ров ський НВК «за галь но ос віт ня шко -
ла ІІ сту пе ня — лі цей» Оде ської обл.
Ано та ція: У роз роб ці пред с тав ле но ре ко -
мен да ції що до ор га ні за ції та про ве ден ня та -
кої фор ми по за клас ної ро бо ти, як агі та цій -
но-ху дож ня бри га да. Автор ви зна чає вплив
АХБ на фор му ван ня у ви хо ван ців сві до мо го
став лен ня до зміц нен ня сво го здо ров’я, їх
гро ма дян ської по зи ції та усві дом лен ня то -
го, що лю ди на — не від’єм на час т ка при ро ди
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Стат тя «До свід пат рі о тич но го ви хо ван -
ня під рос та ю чо го по ко лін ня»
Прах Світ ла на Олек сі їв на, учи тель по чат -
ко вих кла сів, Дніп ров ський НВК № 59 «За -
галь но ос віт ній на вчаль ний за клад — до -
шкіль ний на вчаль ний за клад».
Ано та ція: У стат ті ви світ ле но до свід пат рі о -
тич но го ви хо ван ня мо лод ших шко ля рів

Роз роб ка «На ці о наль но-пат рі о тич не
ви хо ван ня мо лод ших шко ля рів шля хом
ви ко ри стан ня фіз куль т х ви ли нок про
Укра ї ну» для 4-х кла сів
Со ро кі на Те тя на Вік то рів на, ви хо ва тель,
Сах нов щин ський на вчаль но-ре абі лі та цій -
ний центр Хар ків ської обл.
Ано та ція: Сце на рії фіз куль т х ви ли нок

Роз роб ка ви хов но го за хо ду «З ро ди ни
по чи на єть ся лю ди на» для 9-х — 11-х класів
Спо ляк Га ли на Во ло ди ми рів на, учи тель ук -
ра їн ської мо ви та лі те ра ту ри, Львів ська гім -
на зія «Пре стиж» з по глиб ле ним ви вчен ням
іно зем них мов.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду
на за яв ле ну те му, ме та яко го — пле ка ти по -
чут тя лю бо ві, по ва ги, вдяч нос ті до рід них

Стат тя «Ін тер ак тив ні тех но ло гії та ін -
но ва цій ні фор ми й ме то ди осо бис тіс но зо -
рі єн то ва но го ви хо ван ня стар шо клас ни ків
у про це сі ви хов ної ді яль нос ті»
Ти щук На та лія Ва си лів на, ви хо ва тель,
Кам’янець-По діль ська спец шко ла-ін тер нат
Хмель ницької 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 осо бис тіс но
зо рі єн то ва не ви хо ван ня стар шо клас ни ків
у про це сі ви хов ної ро бо ти бу де ефек тив -
ним, ко ли до би ра ти муть ся ці ка ві емо цій но
на си че ні фор ми прак тич ної ре алі за ції ви -
хов них ін ва рі ан тів

Роз роб ка ви хов но го за хо ду «Де ре во
не мо же без ко рін ня, а лю ди на — без сім’ї»
для 6-х — 7-х кла сів
Чу мак Не ля Ва си лів на, учи тель ан г лій ської
мо ви, Біл го род-Дніс т ров ська шко ла № 5
Оде ської обл.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду, ме -
та яко го — роз кри ти знан ня ді тей про най -
рід ні ших лю дей: бать ка і ма тір; учи ти ша ну -
ва ти й по ва жа ти бать ків; фор му ва ти по чут -
тя обов’яз ку пе ред бать ка ми; до вес ти,
що бать ки і ді ти — це од не ці ле; ви хо ву ва ти
в уч нів по чут тя лю бо ві, по ва ги до сво їх рід -
них, ба жан ня спіл ку ва ти ся з ни ми, при но -
си ти їм ра дість

Ви ща осві та

Роз роб ка за хо ду «Еко но міч  ний
турнір»

Бров ко Ла ри са Ва си лів на, ви кла да чі еко но -
міч них дис цип лін; Сте цен ко Оле на Олек сі -
їв на, ви кла да чі еко но міч них дис цип лін, Хо -
роль ський аг ро про мис ло вий ко ледж Пол -
тав ської дер жав ної аг рар ної ака де мії.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду, ме -
та яко го — уза галь ни ти і сис те ма ти зу ва ти
знан ня з еко но міч них дис цип лін у фор мі
інте лек ту аль ної гри; спри я ти роз вит ку

твор чо го та ло гіч но го мис лен ня, іні ці а ти ви,
умін ня об ґ рун ту ва ти свої дум ки; роз ви ва ти
ін те рес до на бу тих еко но міч них знань;
спри я ти роз вит ку ана лі тич них здіб нос тей,
вмін ню са мо стій но прий ма ти рі шен ня
та пра цю ва ти в ко ман ді; ви хо ву ва ти куль ту -
ру по ве дін ки та вмін ня спіл ку ва ти ся в ко -
лек ти ві; фор му ва ти по чут тя від по ві даль -
нос ті за прий нят тя рі шень

Роз роб ка за нят тя «Кон ф лік ти» з ме -
недж мен ту
Глю зіць ка Ва лен ти на Ми ко ла їв на, ви кла -
дач еко но міч них дис цип лін; Та ра сен ко Те -
тя на Дмит рів на, ви кла дач еко но міч них
дисцип лін, Хо роль ський аг ро про мис ло вий
ко ледж Пол тав ської дер жав ної аг рар ної
ака де мії, Пол тав ська обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку з муль ти -
ме дій ною під трим кою, ме та яко го —
форму ва ти сис те му знань про при ро ду
конф лік тів, їх ви ди та спо со би ви рі шен ня,
ви роб ля ти вмін ня по зи тив но сприй ма ти
кон ф лікт, роз ви ва ти ін те лек ту аль ні вмін ня,
ін те рес до ви вчен ня дис цип лі ни; ви хо ву ва -
ти по чут тя по ва ги до дум ки учас ни ків кон -
ф лік ту та вмін ня кон т ро лю ва ти свої емо ції

Роз роб ка за нят тя «Се лян сько-фер -
мер ське гос по дар ст во» з кур су «Орга -

ні за ція»
Глю зіць ка Ва лен ти на Ми ко ла їв на, ви кла -
дач еко но міч них дис цип лін; Та ра сен ко Те -
тя на Дмит рів на, ви кла дач еко но міч них
дисцип лін, Хо роль ський аг ро про мис ло вий
ко ледж Пол тав ської дер жав ної аг рар ної
ака де мії, Пол тав ська обл.
Ано та ція: План-кон с пект за нят тя з муль ти -
ме дій ною під трим кою, ме та яко го — озна -
йо ми ти з ор га ні за цією ство рен ня СФГ,
вимо га ми до ство рен ня під при єм ст ва, до ку -
мен та цією; роз ви ва ти ін те рес до май бут -
ньої спе ці аль нос ті ко му ні ка тив ні вмін ня,
від по ві даль ність за май бут ню про фе сію,
про фе сій ні ін те ре си, знан ня і на вич ки,
умін ня від сто ю ва ти влас ну дум ку; ви хо ву -
ва ти еко но міч ну куль ту ру

Роз роб ка ви хов но го за хо ду «Знав ці об -
лі ко во-еко но міч них та фі нан со вих дис -
цип лін»
Ти ма нов ська Іри на Ми ко ла їв на, ви кла дач
об лі ко во-фі нан со вих дис цип лін; Фран це ва
Оле на Во ло ди ми рів на, ви кла дач об лі ко во-
фі нан со вих дис цип лін, Ма рі у поль ський ко -
ледж До нець ко го на ці о наль но го уні вер си -
те ту еко но мі ки і тор гів лі іме ні Ми хай ла Ту -
ган-Ба ра нов сько го, До нець ка обл.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду
з муль ти ме дій ною під трим кою, ме та яко -
го — за крі пи ти знан ня й на вич ки з дис цип -
лін «Бух гал тер ський об лік», «Фі нан со вий
об лік», «Еко но мі ка під при єм ст ва», «Гро ші
та кре дит», «Фі нан си», «Бан ків ські опе ра -
ції»; роз ви ва ти вмін ня ана лі зу ва ти, ро би ти
об’єк тив ні ви снов ки; удос ко на лю ва ти на -
вич ки про фе сій но го мов лен ня; ви хо ву ва ти
лю бов до про фе сії; роз кри ва ти твор чий по -
тен ці ал

Роз роб ка за нят тя «Як люб лю я те бе,
мій на ро де до ро гий…» з ук ра їн ської

лі те ра ту ри

Ара по ва Іри на Іва нів на, ви кла дач, Слов’ян -
ський енер го бу дів ний тех ні кум До нець -
кої обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, ди дак тич на ме та яко го — озна йо -
ми ти з твор чим до роб ком по ета, за лу чи ти
до ак тив но го чи тан ня ху дож ніх тво рів лі те -
ра ту ри рід но го краю

Роз роб ка за нят тя «Се лян сько-фер мер -
ське гос по дар ст во» з кур су «Орга ні за ція»
Глю зіць ка Ва лен ти на Ми ко ла їв на, ви кла -
дач еко но міч них дис цип лін; Та ра сен ко Те -
тя на Дмит рів на, ви кла дач еко но міч них
дисцип лін, Хо роль ський аг ро про мис ло вий
ко ледж Пол тав ської дер жав ної аг рар ної
ака де мії, Пол тав ська обл.
Ано та ція: План-кон с пект за нят тя з муль ти -
ме дій ною під трим кою, ме та яко го — озна -
йо ми ти з ор га ні за цією ство рен ня СФГ,
вимо га ми до ство рен ня під при єм ст ва, до ку -
мен та цією; роз ви ва ти ін те рес до май бут -
ньої спе ці аль нос ті ко му ні ка тив ні вмін ня,
по чут тя від по ві даль нос ті за май бут ню про -
фе сію, про фе сій ні ін те ре си; ви хо ву ва ти
про фе сій ні знан ня і на вич ки, умін ня від сто -
ю ва ти влас ну дум ку, еко но міч ну куль ту ру

Стат тя «Проб ле ми фі нан су ван ня в га -
лу зі охо ро ни пра ці у ви щих на вчаль них
за кла дах»
Бар да дим Во ло ди мир Вік то ро вич, ви кла дач,
ін же нер з охо ро ни пра ці, Смі лян ський ко -
ледж хар чо вих тех но ло гій На ці о наль но го
уні вер си те ту хар чо вих тех но ло гій, Чер ка -
ська 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 пи ше, що го лов ним не -
до лі ком ста ну охо ро ни пра ці в на вчаль них
за кла дах дер жав ної фор ми влас нос ті є що -
річ не не на леж не фі нан су ван ня пи тань
охоро ни пра ці

Ме то дич на роз роб ка «На ці о наль ні
особ ли вос ті єв ро пей ської кух ні»

з дис цип лі ни «Кух ня на ро дів сві ту»
Бо га ти рьо ва Юлія Ле о ні дів на, ви кла дач
спец дис цип лін, Ма рі у поль ський ко ледж
До нець ко го на ці о наль но го уні вер си те ту
еко но мі ки і тор гів лі іме ні Ми хай ла Ту ган-
Ба ра нов сько го, До нець ка обл.
Ано та ція: Ме та за нят тя — озна йом лен ня
сту ден тів з на ці о наль ни ми особ ли вос тя ми
при го ту ван ня їжі єв ро пей ських кра їн; уза -
галь нен ня і сис те ма ти зу ван ня знань з те ми
для по даль шо го ви ко ри стан ня на прак ти ці;
роз ви ток ло гіч но го мис лен ня, умін ня ана лі -
зу ва ти, ро би ти ви снов ки що до ви ко на ної
ро бо ти, фор му ван ня на уко во го сві то гля ду;
ак ти ві зу ван ня пі знаваль ної ді яль нос ті,
твор чої ак тив нос ті; при щеп лен ня від по ві -
даль нос ті, дис цип лі но ва нос ті, са мо стій нос -
ті мис лен ня, за ці кав ле нос ті до на вчан ня,
лю бо ві до про фе сії

Стат тя «Са мо стій на під го тов ка сту ден -
тів до за нять з іс то рії Укра ї ни»
Бо яр чук Оль га Пет рів на, ви кла дач сус піль -
них дис цип лін, Но во во лин ський елек т ро -
ме ха ніч ний ко ледж Во лин ської обл.
Ано та ція: У стат ті роз кри то суть од но го
з основ них за вдань на вчаль но го про це су —
на вчи ти сту ден тів пра цю ва ти са мо стій но
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і по пов ню ва ти свої знан ня з іс то рії Укра ї ни
у час, віль ний від обов’яз ко вих за нять

Роз роб ка ви хов но го за хо ду «Най ліп -
ший клад — це сі мей ний лад»
Ва щен ко Ла ри са Дмит рів на, ви кла дач, Ма -
ло вис то роп ський ко ледж іме ні П. С. Ри бал -
ка Сум сько го на ці о наль но го аг рар но го уні -
вер си те ту, Ле бе дин ський р-н Сум ської обл.
Ано та ція: Сце на рій ви хов но го за хо ду

Роз роб ка за нят тя «Особ ли вос ті кон ст -
рук ції ту нель них пе чей для ви па лу ке ра -
міч них труб» з дис цип лі ни «Теп ло тех ніч не
об лад нан ня ви роб ниц т ва ке ра мі ки»
Вед мідь На та лія Олек сі їв на, ви кла дач спец -
дис цип лін, Ро мен ський ко ледж Ки їв сько го
на ці о наль но го еко но міч но го уні вер си те ту
іме ні Ва ди ма Геть ма на, Сум ська обл.
Ано та ція: План-кон с пект за нят тя на за яв -
ле ну те му, на вчаль на ме та яко го — за сво ї ти
особ ли вос ті кон ст рук ції ту нель них пе чей
для ви па лу ка на лі за цій них і дре наж них
труб; озна йо ми ти ся з прин ци пом дії ту -
нельної пе чі для ви па лу ке ра міч них труб;
роз ши ри ти знан ня у сфе рі основ них аеро -
ди на міч них схем га зо по віт ря них по то ків;
за крі пи ти знан ня з тем пе ра тур них та
аероди на міч них ре жи мів ро бо ти ту нель них
пе чей

Стат тя «Ви ко ри стан ня муль ти ме дій них
за со бів на вчан ня при ви кла дан ні фран -
цузь кої мо ви»
Вовк Та ма ра Ми хай лів на, ви кла дач, Вуг ле -
дар ський ко ледж До нець ко го дер жав но го
уні вер си те ту управ лін ня, До нець ка 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 тех но ло гіч ні
но вин ки до по ма га ють ак ти ві зу ва ти са мо -
мо ти ва цію сту ден тів, їх нє кре а тив не мис -
лен ня, са мо стій ність і праг нен ня до все біч -
но го от ри ман ня та за сво єн ня ін фор ма ції,
сти му лю ва ти до пит ли вість та ін те рес до на -
уко вої ді яль нос ті

Роз роб ка за нят тя «Про фе сія ви хо ва те -
ля» з ан г лій ської мо ви за про фе сій ним
спря му ван ням
Во ло ши на Оле на Сер гі їв на, ви кла дач ан г -
лій ської мо ви, Бро дів ський пе да го гіч ний
ко ледж ім. Мар кі я на Шаш ке ви ча Львів -
ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект за нят тя з муль ти -
ме дій ною під трим кою. 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, ima gina -
tion and creativity; to widen students’ know -
ledge on the topic; to promote professional
orientation, responsible attitude to the
teaching career

Стат тя «Фор му ван ня та роз ви ток твор -
чо го мис лен ня та твор чих умінь сту ден тів
на ін ди ві ду аль них за нят тях з хо ро во го ди -
ри гу ван ня»
Го лин ська На та лія Ге ор гі їв на, ви кла дач хо -
ро во го ди ри гу ван ня та кон цер т мей с тер,
Біл го род-Дніс т ров ське пе да го гіч не учи ли -
ще, Оде ська обл.

Ано та ція: Кож не ін ди ві ду аль не за нят тя
з хо ро во го ди ри гу ван ня — це різ но ма ніт -
ність ви дів і ме то дів ді яль нос ті, це своє рід -
на ла бо ра то рія твор чої дум ки, твор чої
діяль нос ті як сту ден та, так і пе да го га. І важ -
ли во не на вчи ти ди ри гу ва ти, а ви кли ка ти
ба жан ня зай ма ти ся ви ко нав ською ді яль -
ніс тю

Роз роб ка за нят тя «Обчис лен ня не -
визна че них ін тег ра лів» з ви щої ма те -

ма ти ки
Гри цен ко Ва лен ти на Ми ко ла їв на, ви кла дач
ма те ма ти ки, Сум ський бу ді вель ний ко -
ледж.
Ано та ція: План-кон с пект за нят тя, ме та яко -
го — уза галь ни ти знан ня з те ми; пе ре ві ри ти
за сво єн ня ме то дів ін тег ру ван ня; удос ко на -
ли ти вмін ня зна хо ди ти не ви зна че ні ін тег -
ра ли; роз ви ва ти ува гу, ло гіч не мис лен ня,
ма те ма тич не мов лен ня; ви хо ву ва ти по чут -
тя від по ві даль нос ті, умін ня слу ха ти, ви -
словлю ва ти свою точ ку зо ру; ви хо ву ва ти
пі знаваль ний ін те рес до пред ме та, са мо -
стій ність у прий нят ті рі шен ня, охай ність
і точ ність при об чис лен ні не ви зна че них ін -
тег ра лів

Роз роб ка за нят тя «Лі ку валь на гім нас -
ти ка» з фі зич ної куль ту ри

Гри цюк О. А., ви кла дач фі зич но го ви хо -
вання, Но во бузь кий пе да го гіч ний ко ледж
Ми ко ла їв ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — під ви щи ти пра цез -
дат ність і ком п лек с но оздо ро ви ти ор га нізм
сту ден тів спе ці аль ної ме дич ної гру пи за со -
ба ми фі зич но го ви хо ван ня

Роз роб ка за нят тя «Від ок рем лен ня во -
ди і ме ха ніч них до мі шок від наф ти»

з кур су «Бу рін ня свер д ло ви ни та ви до бу -
ток наф ти і га зу»
Дмит рюк Оле на Ми ко ла їв на, ви кла дач, Ро -
мен ський ко ледж Ки їв сько го на ці о наль но -
го еко но міч но го уні вер си те ту іме ні Ва ди ма
Геть ма на.
Ано та ція: План-кон с пект за нят тя з муль ти -
ме дій ною під трим кою (ме ді ап ре зен та ція
до да єть ся), на вчаль на ме та яко го — по ка за -
ти роль наф ти в жит ті лю ди ни, ви вчи ти
про цес утво рен ня емуль сій при різ них спо -
со бах екс плу а та ції, роз кри ти ха рак те рис -
ти ки емуль сій, да ти уяв лен ня про су час ні
ме то ди від ок рем лен ня во ди і ме ха ніч них
до мі шок від наф ти

Стат тя «За сто су ван ня про ек т ної фор ми
ро бо ти на за нят тях з іно зем ної мо ви»
Дов го рук Ла ри са Пет рів на, ви кла дач іно -
зем них мов, Нов го род-Сі вер ське ме дич не
учи ли ще Чер ні гів ської обл.
Ано та ція: Ме та ро бо ти: роз кри ти пе ре ва ги
про ек т ної фор ми ро бо ти на за нят тях з іно -
зем ної мо ви; до вес ти, що за сто су ван ня про -
ек т ної фор ми ро бо ти на за нят тях з іно -
земної мо ви є не об хід ним чин ни ком фор -
му ван ня за галь но куль тур них, со ці аль но
ак тив них і твор чих ком пе тен т нос тей сту -
ден тів

Стат тя «Під го тов ка сту ден тів до сі мей -
но го жит тя»

До ро шен ко Світ ла на Ва си лів на, за ступ ник
ди рек то ра з ви хов ної ро бо ти, ви кла дач
дисцип лі ни «Сі мей но-по бу то ва куль ту ра
та до маш ня еко но мі ка», Біл го род-Дніс т ров -
ський дер жав ний аг рар ний тех ні кум Оде -
ської 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 важ ли ве
міс це у ви хо ван ні мо ло ді має на ле жа ти спе -
ці аль ній ці ле спря мо ва ній ро бо ті з проб лем
під го тов ки до шлю бу. Та ка під го тов ка мож -
ли ва в тех ні ку мі при ви вчен ні дис цип лі ни
«Сі мей но-по бу то ва куль ту ра та до маш ня
еко но мі ка»

Стат тя «Орга ні за ція і ме то ди ка про ве -
ден ня олім пі а ди з дис цип лі ни «Еко но мі ка
під при єм ст ва»»
Є сько ва Анже ла Ми ко ла їв на, ви кла дач,
Кос тян ти нів ський ін дус т рі аль ний тех ні кум
До нець ко го на ці о наль но го тех ніч но го уні -
вер си те ту, До нець ка обл.
Ано та ція: У ма те рі а лі на за яв ле ну те му ав -
тор ка пи ше, що олім пі а да —од на з най важ -
ли ві ших форм по за клас ної ро бо ти, яка
сприяє роз вит ку пі знаваль них ін те ре сів сту -
ден тів. Що ви щий етап про ве ден ня олімпі а -
ди — то мен ше ко ло йо го учас ни ків, ви щі ви -
мо ги до рів ня їхньої під го тов ки й кон к рет ні -
ша ме та — за во ю ва ти од не з при зо вих місць,
щоб ма ти змо гу взя ти участь в об лас ній олім -
пі а ді з еко но мі ки під при ємст ва

Роз роб ка за нят тя «По нят тя шлю бу
та умо ви йо го укла ден ня» із сі мей но го
пра ва
Жу рид Світ ла на Олек сан д рів на, ви кла дач,
Ро мен ський ко ледж Ки їв сько го на ці о наль -
но го еко но міч но го уні вер си те ту ім. Ва ди ма
Геть ма на.
Ано та ція: План-кон с пект за нят тя, на вчаль -
на ме та яко го — з’ясу ва ти зміст по нять
«шлюб», «ре єс т ра ція шлю бу», «са на ція
шлю бу», «не дій с ний шлюб», «РАЦС», «фік -
тив ний шлюб», «шлюб ний до го вір»; ви зна -
чи ти озна ки й по ря док ре єс т ра ції шлю бу;
сха рак те ри зу ва ти зміст та особ ли вос ті
укла дан ня шлюб но го до го во ру

Роз роб ка за нят тя «Між на род ні ва -
лют но-кре дит ні від но си ни» з кур су

«Гро ші та кре дит»
Іва щук Оль га Оле гів на, ви кла дач, Чор т ків -
ський ко ледж еко но мі ки та 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 піль ська обл.
Ано та ція: Кон с пект за нят тя на за яв ле ну те -
му, ме та яко го — сфор му ва ти знан ня про
сут ність, струк ту ру й особ ли вос ті про яву
ва лют них від но син; по гли би ти знан ня про
фун к ці о ну ван ня ва лют но го рин ку та струк -
ту ру пла тіж но го ба лан су; удос ко на ли ти
вмін ня та на вич ки ана лі зу ва ти дії між на -
род них ор га ні за цій та їх вплив на еко но мі ку
та бан ків ську сис те му Укра ї ни

Роз роб ка за нят тя «Де мо гра фіч ні по каз -
ни ки та ме то ди їх роз ра хун ку» з кур су
«Со ці аль на ме ди ци на та ор га ні за ція охо -
ро ни здо ров’я»
Ка ток Те тя на Іва нів на, ви кла дач со ці аль ної
ме ди ци ни, Нов го род-Сі вер ське ме дич не
учи ли ще Чер ні гів ської обл.

КАТАЛОГ ПЕДАГОГІЧНИХ МАТЕРІАЛІВ
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Ано та ція: Роз роб ка прак тич но го за нят тя
на за яв ле ну те му

Стат тя «Сис те ма ор га ні за ції фіз куль -
тур но-спор тив ної ді яль нос ті сту ден тів»
Кі ос се Са ве лій Ми хай ло вич, ви кла дач фі -
зич ної куль ту ри, Біл го род-Дніс т ров ське пе -
да го гіч не учи ли ще Оде ської 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 пи ше, що тіль ки за до по -
мо гою по стій но го фі зич но го вправ лян ня
мож на до сяг ти збіль шен ня ак тив нос ті ор га -
ніз му й роз ви ну ти йо го фі зич ний по тен ці -
ал, за без пе чи ти ефек тив не фор му ван ня
у сту ден тів по зи тив ної мо ти ва ції до здо ро -
во го спо со бу жит тя

Стат тя «Роз ви ток твор чих здіб нос тей
сту ден тів на за нят тях з ук ра їн ської лі те ра -
ту ри як за сіб фор му ван ня ком пе тен т нос ті
ви пус к ни ка»
Ко баль чинська На та ля Андрі їв на, ви кла дач
ук ра їн ської та сві то вої лі те ра ту ри ме то -
дики на вчан ня ук ра їн ської мо ви, Біл го -
родДніс т ров ське пе да го гіч не учи ли ще
Оде ської обл.
Ано та ція: У ма те рі а лі на за яв ле ну те му ав -
тор ка пи ше, що в су час ній пе да го гі ці має
міс це ба га то ва рі ан т ність форм і ме то дів ін -
но ва цій но го на вчан ня, спря мо ва них
на якіс не за сво єн ня знань сту ден та ми, роз -
ви ток їхньої ро зу мо вої ді яль нос ті, ви яв лен -
ня умінь і на ви чок кри тич но го осмис лен ня
проб лем, на бут тя до сві ду са мо стій но го
опра цю ван ня на вчаль но го ма те рі а лу, по -
шу ко вої ро бо ти, на бут тя якос тей, які ста -
нуть у при го ді в по даль шо му жит ті

Стат тя «Ви ко ри стан ня тех но ло гії веб-
квес тів для мо ти ва ції са мо стій ної ро -

бо ти сту ден тів у ви вчен ні іно зем ної мо ви»
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 -
верси тету.
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 од нією з ме -
то дик, яка вчить зна хо ди ти не об хід ну ін -
фор ма цію, під да ва ти її ана лі зу, сис те ма ти -
зу ва ти та розв’язу ва ти по став ле ні за да чі є
ме то ди ка веб-квес тів

Роз роб ка за нят тя «За галь ні ві до мос ті
про про ти ви кид не об лад нан ня» з кур су
«Бу ро ве устат ку ван ня»
Кри во гуз Лі лія Ми ко ла їв на, ви кла дач спец -
дис цип лін, Ро мен ський ко ледж Ки їв сько го
на ці о наль но го еко но міч но го уні вер си те ту
ім. В. Геть ма на, Сум ська обл.
Ано та ція: План-кон с пект за нят тя на за яв -
ле ну те му, ме та яко го — озна йо ми ти з при -
зна чен ням про ти ви кид но го об лад нан ня;
ви мо га ми, що пред’яв ля ють ся до ньо го; ти -
по ви ми схе ма ми об лад нан ня свер д ло вин;
на вча ти ана лі зу ва ти й уза галь ню ва ти ма те -
рі ал, ро би ти ло гіч ні ви снов ки; роз ви ва ти
ана лі тич не та ло гіч не мис лен ня, умін ня
про гно зу ва ти про ті кан ня тех но ло гіч них
про це сів і здат ність до ар гу мен та ції влас ної
по зи ції; фор му ва ти про фе сій ну орі єн та -
цію, по ва гу та гор дість до ви бра ної про фе -
сії, ви хо ву ва ти по ва гу один до од но го та по -
чут тя вза є мо до по мо ги

Ме то дич на роз роб ка «Тех но ло гії ін те -
гро ва но го на вчан ня на за нят тях з ін фор -
ма ти ки»
Кри во ле вич Іри на Ана то лі їв на, ви кла дач ін -
фор ма ти ки, Кри во різь кий кок со хі міч ний
тех ні кум На ці о наль ної ме та лур гій ної ака -
де мії Укра ї ни Дніп ро пет ров ської 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 май бут ній
спе ці а ліст по ви нен ма ти мож ли вість віль но
опе ру ва ти ве ли ки ми об ся га ми ін фор ма ції.
У цьо му пла ні ін фор ма цій ні комп’ютер ні
тех но ло гії по вин ні яв ля ти со бою не ли ше
за сіб ви вчен ня і до слід жен ня, а бу ти під руч -
ним ін стру мен та рі єм для ви рі шен ня про фе -
сій них за дач фа хів ця

Ме то дич но-прак тич ний по сіб ник
до за нят тя з ін же нер ної гра фі ки на те -

му «Різь бо ве з’єд нан ня двох де та лей з на -
різ кою»
Ку ді на Те тя на Юрі їв на, ви кла дач, Дніп ро -
дзер жин ський ін дус т рі аль ний ко ледж
Укра їн сько го дер жав но го хі мі ко-тех но -
логіч но го уні вер си те ту, Дніп ро пет ров -
ська обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку з муль ти -
ме дій ни ми ма те рі а ла ми на за яв ле ну те му,
ме та яко го — на вчи ти імі ту ва ти різь бо ве
з’єд нан ня двох де та лей і ви ко ну ва ти скла -
даль не крес лен ня цьо го з’єд нан ня; фор -
мува ти уваж ність, спо сте реж ли вість, охай -
ність при ви ко нан ні крес лень, точ ність
у зоб ра жен ні різь би і на не сен ні роз мі рів,
роз ви ва ти об раз не мис лен ня й тех ніч ний
кру го зір з опо рою на жит тє вий прак тич ний
до свід

Роз роб ка за нят тя «Що та ке еко но мі ка?»
з ан г лій ської мо ви
Лев чук На та лія Ми ро сла вів на, ви кла дач
іно зем них мов, Но во во лин ський елек т ро -
ме ха ніч ний ко ледж, Во лин ська обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв -
лену те му. The aim of the lesson: presentation
material about economics, giving new
information

Роз роб ка ви хов ної го ди ни «Моя про фе -
сія — моє май бут нє
Ле ден ко Оль га Пет рів на, ви кла дач еко -
номіч но-об лі ко вих дис цип лін, Боб ро виць -
кий ко ледж еко но мі ки та ме нед ж мен ту
ім. О. Май но вої, Чер ні гів ська обл.
Ано та ція: Роз роб ка ви хов ної го ди ни для
сту ден тів ко лед жу

Роз роб ка за нят тя «Money matters» з ан -
г лій ської мо ви за про фе сій ним спря му -
ван ням
Лу ців Рус ла на Сте па нів на, ви кла дач, Чор -
т 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 піль-
 ська обл.
Ано та ція: Роз роб ка за нят тя для сту ден тів 3-
го кур су спе ці аль нос ті «Фі нан си і кре дит»

Стат тя «Особ ли вос ті ви ко ри стан ня осо -
бис то го сай ту ви кла да ча»

Но ві ко ва На та лія Во ло ди ми рів на, ви кла дач,
Ма ши но бу дів ний ко ледж Дон ба ської дер -
жав ної ма ши но бу дів ної ака де мії.

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 для успіш ної
ро бо ти ви кла да чу по тріб но не тіль ки са мо -
му ак тив но ви ко рис то ву ва ти су час ні ін -
фор ма цій ні тех но ло гії, але й ро би ти так,
щоб і сту ден ти ак тив но ви ко рис то ву ва ли їх.
Однією з важ ли вих форм ро бо ти су час но го
ви кла да ча є ство рен ня й ви ко ри стан ня осо -
бис то го ін тер нет-сай ту

Роз роб ка ви хов но го за хо ду «Чи від даю,
чи то люб лю — вза мін ні чо го не роб лю»
(сто рін ка ми твор чос ті во лин ської по ете си
Ні ни Го рик)»
Олек сюк Люд ми ла Во ло ди ми рів на, ви кла -
дач ук ра їн ської мо ви та лі те ра ту ри, Но во -
волин ський елек т ро ме ха ніч ний ко ледж
Волин ської обл.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду, ме -
та яко го — по зна йо ми ти сту ден тів з ба га -
тогран ніс тю та лан ту Н. Го рик; роз ви ва ти
на вич ки ви раз но го чи тан ня та ро зу мін ня
лі рич них тво рів; ви хо ву ва ти пат рі о тич ні
по чут тя лю бо ві до рід но го краю — Во ли ні,
гор дос ті за мит ців-кра ян

Роз роб ка ви хов но го за хо ду «»Лю бов,
ли ше лю бов вря тує світ…» (ча рів ний світ
по езії Світ ла ни Кос тюк)»
Олек сюк Люд ми ла Во ло ди ми рів на, ви кла -
дач ук ра їн ської мо ви та лі те ра ту ри, Но во -
волин ський елек т ро ме ха ніч ний ко ледж
Волин ської обл.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду, ме -
та яко го — по зна йо ми ти з кни гою вір шів
во лин ської по ете си С. Кос тюк «Тра єк то рія
са мос па лен ня», ви кли ка ти ін те рес до її
твор чос ті; удос ко на лю ва ти на вич ки ви раз -
но го чи тан ня; фор му ва ти ін те рес до лі те ра -
тур но го кра єзнав ст ва, внут ріш ню по тре бу
від кри ва ти іме на міс це вих пись мен ни ків,
пі знава ти їх ню твор чість; ви хо ву ва ти пат рі -
о тизм, на ці о наль ну са мо сві до мість; спри я -
ти фор му ван ню ак тив ної жит тє вої по зи ції

Роз роб ка за нят тя «До по між ні ма ши ни»
з кур су «Елек т ро ру хо мий склад за ліз -
ниць»
Они щук Пет ро Пет ро вич, ви кла дач, Сло -
в’ян ський ко ледж транс пор т ної інф ра -
струк ту ри До нець кої обл.
Ано та ція: План-кон с пект за нят тя, ме та яко -
го — озна йо ми ти з при зна чен ням і кон ст -
рук цією до по між них ма шин елек т ро во зів
по стій но го стру му, їх ні ми тех ніч ни ми да ни -
ми; роз ви ва ти ло гіч не мис лен ня, уваж ність;
фор му ва ти мо ти ва цію по стій но го са мо -
вдос ко на лен ня і зміс тов ної про фе сій ної ді -
яль нос ті шля хом ре алі за ції ін те лек ту аль них
мож ли вос тей сту ден тів

Стат тя «Су час ні проб ле ми, стан і пер с -
пек ти ви роз вит ку фі зич но го ви хо ван ня,
здо ров’я та про фе сій ної під го тов ки сту -
дент ської мо ло ді»
Пат ла єн ко Ві ра Іва нів на, ви кла дач пе да го -
гіки, Біл го род-Дніс т ров ське пе да го гіч не
учи ли ще Оде ської 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 су час ний
фа хі вець по ви нен від зна ча ти ся не тіль ки
ви со ким рів нем про фе сій ної під го тов ки,
але і гар ним здо ров’ям

КАТАЛОГ ПЕДАГОГІЧНИХ МАТЕРІАЛІВ
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Роз роб ка за нят тя «За ко ни по стій но го
стру му» з фі зи ки
Пих ті на Оле на Іва нів на, ви кла дач, Ні ко -
поль ський тех ні кум На ці о наль ної ме та лур -
гій ної ака де мії Укра ї ни, Дніп ро пет ров -
ська обл.
Ано та ція: Кон с пект за нят тя на за яв ле ну те -
му, ме та яко го — сис те ма ти зу ва ти знан ня
про при ро ду стру му; пе ре ві ри ти вмін ня
пра цю ва ти з елек т рич ни ми при ла да ми,
зби ра ти елек т рич ні лан цю ги; за крі пи ти
знан ня та вмін ня з цієї те ми при розв’язу -
ван ні за дач; роз ви ва ти мис лен ня та вмін ня
ана лі зу ва ти от ри ма ну ін фор ма цію, роз ви -
ва ти здіб нос ті до екс пе ри мен таль ної ді яль -
нос ті, са мо стій ність сту ден тів; фор му ва ти
вмін ня кон цен т ру ва ти ува гу, вес ти діа лог,
ар гу мен то ва но ви ра жа ти свою дум ку

Роз роб ка за нят тя «Кон ден са тор. З’єд -
нан ня кон ден са то рів. Енер гія елек т рич но -
го по ля кон ден са то ра» з фі зи ки
Пих ті на Оле на Іва нів на, ви кла дач, Ні ко -
поль ський тех ні кум На ці о наль ної ме та лур -
гій ної ака де мії Укра ї ни, Дніп ро пет ров -
ська обл.
Ано та ція: Кон с пект за нят тя на за яв ле ну те -
му, ме та яко го — уза галь ни ти та сис те ма ти -
зу ва ти знан ня за те мою; фор му ва ти на вич -
ки розв’язу ван ня за дач, ана лі зу дже рел ін -
фор ма ції; да ти ін фор ма цію про ство рен ня
пер ших кон ден са то рів (за сто рін ка ми іс то -
рії); роз ви ва ти на вич ки та вмін ня кла си -
фіку ва ти й уза галь ню ва ти, фор му лю ва ти
ви снов ки на під ста ві ви вче но го ма те рі а лу,
роз ви ва ти са мо стій не мис лен ня та ін те -
лект, гра мот ну ус ну мо ву; ви хо ву ва ти сві -
тогляд ні по нят тя при чин но-на слід ко вих
зв’яз ків в ото чу ю чо му се ре до ви щі; зна йо -
ми ти з на вко лиш нім се ре до ви щем; ви хо ву -
ва ти лю бов до при ро ди, по чут тя то ва -
риської вза є мо до по мо ги, ети ки гру по вої
ро бо ти

Стат тя «Орга ні за ція са мо стій ної ро бо -
ти сту ден тів у ВНЗ І–ІІ рів нів акре ди та ції»
Пой да Олег Ми ко лай о вич, ви кла дач, Хо -
роль ський аг ро про мис ло вий ко ледж Пол -
тав ської аг рар ної ака де мії, Пол тав ська 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 пи ше, що суть са мо стій -
ної ро бо ти, спря мо ва ної на фор му ван ня ро -
зу мо вої са мо стій нос ті, по вин на ви зна ча ти -
ся не струк ту рою за нят тя, не фор ма ми
ор га ні за ції остан ньої, а ха рак те ром су ті за -
вдан ня, яке ви ко ну ють сту ден ти, йо го ло -
гіч ною при ро дою, зна чен ням для ви хо ван -
ня та роз вит ку сту ден тів, якіс тю до сяг ну -
тих ре зуль та тів

Роз роб ка фа куль та тив но го за нят тя
«ЮНЕСКО — ор га ні за ція осві ти, на уки
і куль ту ри»
При ходь ко На та лія Ана то лі їв на, ви кла дач
гео гра фії, Про фе сій но-пе да го гіч ний ко -
ледж Глу хів сько го на ці о наль но го пе да го гіч -
но го уні вер си те ту іме ні Олек сан д ра Дов -
жен ка Сум ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект за нят тя, ме та яко -
го — роз ши ри ти знан ня про ЮНЕСКО; до -
по мог ти зро зу мі ти важ ли вість об’єд нан ня;
спри я ти усві дом лен ню міс ця Укра ї ни се ред
кра їн-чле нів ЮНЕСКО, фор му ва ти но вий

сві то гляд мо ло ді, пат рі о тич ні по чут тя; удос -
ко на ли ти на вич ки фор му лю ван ня й ви -
слов лю ван ня влас ної дум ки, ар гу мен та ції
та пе ре ко нан ня; ви хо ван ня сту ден тів у ду сі
ми ру, де мо кра тії, прав лю ди ни, то ле ран т -
нос ті і вза є мо ро зу мін ня, при чет нос ті
до розв’язан ня сві то вих проб лем че рез пар -
т нер ст во в сис те мі ООН

Сце на рій це ре мо нії на го род жен ня най -
кра щих ви кла да чів і сту ден тів ко лед жу
«Со ва—2015»
Про цик Га ли на Ва си лів на, за ступ ник ди -
рек то ра з ви хов ної ро бо ти, Бе ре жан ський
аг ро тех ніч ний ко ледж На ці о наль но го уні -
вер си те ту біо ре сур сів і при ро до ко рис ту -
ван ня Укра ї ни, Тер но піль ська обл.
Ано та ція: Сце на рій уро чис тої це ре мо нії

Роз роб ка за нят тя «Роз ра ху нок склад -
них лі ній них кіл по стій но го стру му» з кур -
су «Те о ре тич ні осно ви елек т ро тех ні ки»
Руб цо ва Лю бов Олек сан д рів на, го ло ва цик -
ло вої ко мі сії за галь них елек т ро тех ніч них
дис цип лін, Слов’ян ський енер го бу дів ний
тех ні кум До нець кої обл.
Ано та ція: План-кон с пект за нят тя на за яв -
ле ну те му, ме та яко го — на вчи ти сту ден тів
ме то дів са мо стій но го ви вчен ня і ана лі зу
про грам но го ма те рі а лу, ви ко рис то ву ю чи
су час ні ін фор ма цій ні та пе да го гіч ні тех но -
ло гії, спри я ти роз вит ку твор чо го мис лен ня,
на бут тю на ви чок з роз ра хун ку склад них
елек т рич них кіл

Стат тя «Мо дуль но-рей тин го ва сис те ма
на вчан ня при ви кла дан ні дис цип лі ни «Те -
о ре тич ні осно ви елек т ро тех ні ки»»
Руб цо ва Лю бов Олек сан д рів на, ви кла дач
дис цип лін «Те о ре тич ні осно ви елек т ро тех -
ні ки» та «Елек т рич ні ма ши ни і транс фор -
ма то ри», Слов’ян ський енер го бу дів ний
тех ні кум До нець кої 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 за про -
ваджен ня мо дуль но-рей тин го вої сис те ми
на вчан ня най пов ні ше від по ві дає су час ним
ви кли кам осві ти. Мо дуль но-рей тин го ва
сис те ма дає мож ли вість ін тен си фі ку ва ти
на вчаль ний про цес і по си ли ти пі знаваль ну
ак тив ність сту ден тів

Роз роб ка за нят тя «Мо ва про гра му -
ван ня С++. По нят тя струк ту ри. Шаб -

лон струк ту ри. Струк тур на змін на» із сис -
тем но го про гра му ван ня
Ру ден ко Анто ні на Пет рів на, ви кла дач спец -
дис цип лін, Ро мен ський ко ледж Ки їв сько го
на ці о наль но го еко но міч но го уні вер си те ту
іме ні Ва ди ма Геть ма на, Сум ська обл.
Ано та ція: План-кон с пект за нят тя з муль ти -
ме дій ною під трим кою та до дат ка ми, ме та
яко го — озна йо ми ти з мо дуль ним струк тур -
ним про гра му ван ням; ви вчи ти по нят тя
струк ту ри; на вчи ти ви ко рис то ву ва ти в про -
гра му ван ні шаб ло ни струк тур, струк тур -
них змін них, ма си вів струк тур; роз ви ва ти
ана лі тич не й ло гіч не мис лен ня, пі знаваль ні
мож ли вос ті, тех ніч ні вмін ня; ви хо ву ва ти
за ці кав ле ність дис цип лі ною, праг нен ня
отри му ва ти но ві знан ня са мо стій но; фор -
му ва ти від по від не став лен ня до об ра ної
спе ці аль нос ті

Ме то дич на роз роб ка «Орга ні за ція про -
ве ден ня пред мет них тиж нів і тиж нів спе -
ці аль нос тей»
Руч ко Люд ми ла Ми ко ла їв на, за ві ду вач со -
ці аль но-еко но міч но го від ді лен ня, Ро мен -
ський ко ледж Ки їв сько го на ці о наль но го
еко но міч но го уні вер си те ту іме ні Ва ди ма
Геть ма на, Сум ська обл.
Ано та ція: У ро бо ті ви зна че но ме ту, за вдан -
ня та фун к ції пред мет них тиж нів, да но за -
галь ні ре ко мен да ції що до пла ну ван ня пред -
мет них тиж нів і тиж нів спе ці аль нос тей

Роз роб ка за нят тя «Ком по нен т на тех но -
ло гія Delphi. Влас ти вос ті ком по нен тів»
Сє ра зє є ва Вік то рія Вік то рів на, ви кла дач,
Смі лян ський ко ледж хар чо вих тех но ло гій
На ці о наль но го уні вер си те ту хар чо вих тех -
но ло гій, Чер ка ська обл.
Ано та ція: План-кон с пект за нят тя з муль ти -
ме дій ною під трим кою, ме та яко го — озна -
йо ми ти з влас ти вос тя ми ком по нен тів се ре -
до ви ща про гра му ван ня Delphi; по рів ня ти
ме то ди за сто су ван ня влас ти вос тей ком по -
нен тів при ство рен ні про грам них про дук -
тів; роз ви ва ти пі знаваль ний ін те рес, умін ня
по рів ню ва ти, ана лі зу ва ти, уза галь ню ва ти,
ро би ти ло гіч ні ви снов ки; ви хо ву ва ти ін те -
рес до ви вчен ня дис цип лі ни

Розв’язу ван ня за дач на об чис лен ня
Sп.п та об’єму приз ми, па ра ле ле пі пе да
Си до рен ко Ал ла Ми ко ла їв на, ви кла дач, Ні -
ко поль ський тех ні кум На ці о наль ної ме та -
лур гій ної ака де мії Укра ї ни, Дніп ро пет ров -
ська обл.
Ано та ція: Кон с пект за нят тя на за яв ле ну те -
му, ме та яко го — по вто ри ти основ ні влас ти -
вос ті приз ми і па ра ле ле пі пе да, за крі пи ти
фор му ли для зна ход жен ня пло щі по вер х ні
та об’єму тіл, фор му ва ти умін ня розв’язу ва -
ти за да чі, ви ко рис то ву ю чи влас ти вос ті
приз ми та па ра ле ле пі пе да; уза галь ни ти
знан ня з те ми; по ка за ти прак тич не за сто су -
ван ня одер жа них знань; роз ви ва ти ло гіч не
мис лен ня, прос то ро ві уяв лен ня, ува гу,
пам’ять; ви хо ву ва ти охай ність, куль ту ру
по ве дін ки

Роз роб ка за нят тя «Ukraine» з ан г лій -
ської мо ви
Си нель ник Оле на Олек сан д рів на, ви кла -
дач, Слов’ян ський енер го бу дів ний тех ні -
кум, До нець ка обл.
Ано та ція: План-кон с пект за нят тя, ме та яко -
го — удос ко на лю ва ти на вич ки ус но го мов -
лен ня, ауді ю ван ня, пись ма. ужи ван ня гра -
ма тич них струк тур у мов лен ні; роз ви ва ти
пам’ять, здат ність ло гіч но й по слі дов но ви -
слов лю ва ти свою дум ку, мов лен нє ву ре ак -
цію, здат ність пла ну ва ти мов лен нє вий учи -
нок, на вич ки сприй ман ня іно зем ної мо ви
на слух, куль ту ру спіл ку ван ня, твор че став -
лен ня й пі знаваль ний ін те рес до ви вчен ня
ан г лій ської мо ви; ви хо ву ва ти са мо стій -
ність, зо се ред же ність у ви ра жен ні сво їх ду -
мок, фор му ва ти ін те рес до ви вчен ня ан г -
лій ської мо ви

Інте лек ту аль на гра «Кри ла ті фра зи
та афо риз ми»
Со ло вйо ва Те тя на Іва нів на, за ступ ник ди -
рек то ра з на вчаль ної ро бо ти, ви кла дач
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суспіль них дис цип лін, Олек сан д рій ський
тех ні кум Бі ло цер ків сько го на ці о наль но го
аг рар но го уні вер си те ту, Кі ро во град -
ська обл.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду,
мета яко го — сти му лю ва ти ін те рес до ви -
вчен ня фі ло со фії, роз ши ри ти знан ня про
зв’яз ки фі ло со фії з ін ши ми дис цип лі на ми;
розви ва ти пам’ять, уяву, кміт ли вість; ви -
хову ва ти по чут тя по ва ги, лю бо ві до ус ної
на род ної твор чос ті, фор му ва ти на вич ки
куль тур но го спіл ку ван ня, ба жан ня зна ти
та ви ко рис то ву ва ти гли бо ку на род ну
мудрість

Сце на рій за сі дан ня Цен т ру со ці аль но-
пси хо ло гіч них до слід жень «Analiticum»
Стре ля є ва Оле на Вік то рів на, ви кла дач пси -
хо ло гії, Кос тян ти нів ський ін дус т рі аль ний
тех ні кум До нець ко го на ці о наль но го тех ніч -
но го уні вер си те ту, До нець ка обл.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду, ме -
та яко го — по гли би ти рі вень знань про іс -
то рію, зви чаї і тра ди ції ук ра їн сько го на ро -
ду, роз кри ти їх кра су; фор му ва ти ви со кий
іде ал ро дин но-сі мей них від но син, ду хов -
нос ті, куль ту ри, друж би, ко хан ня, від по ві -
даль нос ті за вчин ки, на ці о наль ну сві до -
мість, пат рі о тизм; до вес ти до сві до мос ті
сту ден тів, що міц на сім’я — го лов не в жит -
ті лю ди ни; ви хо ву ва ти лю бов до ду хов них
на дбань на ро ду, по чут тя пре крас но го і ша -
ноб ли во го став лен ня до сі мей них тра ди цій,
куль ту ру по ве дін ки; спри я ти роз вит ку
вмін ня ро зу мі ти лю ди ну на не вер баль но му
рів ні.

Ме то дич на роз роб ка за нят тя «Чай, ка -
ва, чай ні та ка во ві на пої» з дис цип лі ни
«То ва рознав ст во. Про до воль чі то ва ри»
Тем но худ Еле о но ра Олек сан д рів на, ви кла -
дач, Ма рі у поль ський ко ледж До нець ко го
на ці о наль но го уні вер си те ту еко но мі ки
і тор гів лі іме ні Ми хай ла Ту ган-Ба ра нов -
сько го, До нець ка обл.
Ано та ція: План-кон с пект за нят тя на за яв -
ле 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 яко го —
ви вчи ти стан рин ку чаю й ка ви, хі міч ний
склад і хар чо ву цін ність, особ ли вос ті ви -
роб ниц т ва, кла си фі ка цію і асор ти мент, ви -
мо ги до якос ті, па ку ван ня, мар ку ван ня,
умо ви і тер мі ни збе рі ган ня чаю, ка ви, чай -
них і ка во вих на по їв

Роз роб ка за нят тя «Опе ра ції з плас ти ко -
ви ми кар т ка ми»
Ти ма нов ська Іри на Ми ко ла їв на, ви кла дач
об лі ко во-фі нан со вих дис цип лін, Ма рі у -
поль ський ко ледж До нець ко го на ці о наль -
но го уні вер си те ту еко но мі ки і тор гів лі іме ні
Ми хай ла Ту ган-Ба ра нов сько го, До нець -
ка обл.
Ано та ція: План-кон с пект за нят тя з муль -
ти ме дій ною під трим кою (ме ді ап ре зен -
тація до да єть ся), ме та яко го — за сво ї ти
сут ність і роль пла тіж них кар ток, оха рак -
те ри зу ва ти по ря док їх емі сії і об слу го ву -
ван ня, озна йо ми ти з про це сом здій с нен ня
пла те жів за до по мо гою плас ти ко вих кар -
ток, 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

гра мот нос ті, ак ти ві зу ва ти ро зу мо ву та
твор чу ді яль ність

Роз роб ка за нят тя «Ме ха ніч ні хви лі»
з фі зи ки.

Ти чук Рус лан Бо ри со вич, ви кла дач фі зи ки,
про гра му ван ня; го ло ва цик ло вої ко мі сії,
Він ниць кий ко ледж На ці о наль но го уні вер -
си те ту хар чо вих тех но ло гій.
Ано та ція: План-кон с пект за нят тя з муль ти -
ме дій ною під трим кою, ме та яко го — да ти
уяв лен ня про ме ха ніч ні, зву ко ві хви лі, про
ме ха нізм по ши рен ня хвиль у пруж но му се -
ре до ви щі, дов жи ни хви лі; озна йо ми ти
з влас ти вос тя ми зву ку, зву ко ви ми яви ща -
ми; ви хо ву ва ти праг нен ня до са мо стій но го
по пов нен ня знань, ко лек ти візм, куль ту ру
по ве дін ки, сві до мої дис цип лі ни, про фе сій ні
якос ті, ін те рес до ви вчен ня фі зи ки; спри я -
ти роз вит ку пі знаваль них ін те ре сів, мо ти -
ву ва ти не об хід ність ви вчен ня те ми для
профе сій но го на вчан ня; роз ви ва ти ло гіч не
мис лен ня, по лі тех ніч ний кру го зір, умін ня
ана лі зу ва ти, ро би ти ви снов ки

Роз роб ка за нят тя «Ма си ви» з про гра -
му ван ня

Тка чен ко Вік то рія Ми ко ла їв на, ви кла дач
спец дис цип лін, Ро мен ський ко ледж Ки їв -
сько го на ці о наль но го еко но міч но го уні вер -
си те ту іме ні Ва ди ма Геть ма на, Сум ська обл.
Ано та ція: План-кон с пект за нят тя з муль ти -
ме дій ною під трим кою (ме ді ап ре зен та ція
до да єть ся), ме та яко го — ви вчи ти по нят тя,
особ ли вос ті внут ріш ньо го по дан ня, спо со -
бів ге не ра ції й ви ве ден ня од но ви мір них ма -
си вів, на вчи ти ся ви ко ну ва ти ого ло шен ня,
іні ці а лі за цію, ге не ра цію і ви ве ден ня ма си -
вів при ви ко нан ні за вдань мо вою Object
Pascal; роз ви ва ти уяв лен ня про мож ли вос ті
про грам но го се ре до ви ща Object Pascal;
при ще пи ти на вич ки ро бо ти в се ре до ви щі,
са мо стій ної ро бо ти, уза галь нен ня; роз ви ва -
ти до слід ниць кий під хід у пі знан ні но во го,
умін ня за сто со ву ва ти на прак ти ці от ри ма ні
знан ня; ви хо ву ва ти по чут тя від по ві даль -
нос ті за ре зуль та ти пра ці

Ме то дич ні ре ко мен да ції до про ек т ної
ро бо ти з те ми «Вплив мис тец т ва на ес те -
тич ний роз ви ток лю ди ни»
Удод Іри на Ва си лів на, ви кла дач, Сум ський
бу ді вель ний ко ледж.
Ано та ція: Ма те рі ал ме тод роз роб ки сто -
суєть ся як те о ре тич них пи тань (опи сан ня
ме то ди ки про ве ден ня про ек т ної ро бо ти),
так і прак тич них ас пек тів (на дан ня зраз ків
вправ для різ них ета пів про ек т ної ро бо ти
та роз гор ну то го пла ну за нят тя-пре зен та ції
про ек тів та оці ню ван ня ре зуль та тів ро -
боти)

Роз роб ка за нят тя «Сут ність та струк -
ту ра пост трав ма тич но го стре су»

Федь ко Сер гій Ми ко лай о вич, ви кла дач
спец дис цип лін, Ро мен ський ко ледж Ки їв -
сько го на ці о наль но го еко но міч но го уні вер -
си те ту іме ні Ва ди ма Геть ма на, Сум ська обл.
Ано та ція: План-кон с пект за нят тя, ме та яко -
го — роз кри ти сут ність пост трав ма тич но го
стре со во го роз ла ду; роз ви ва ти за ці кав ле -
ність на вчаль ним ма те рі а лом, фор му ва ти
на уко вий сві то гляд; спри я ти роз вит ку здат -

нос ті опи ра ти ся дії стре со рів; спри я ти
форму ван ню пі знаваль но го ін те ре су, пси -
хо ло гіч ної гра мот нос ті, со ці аль ної ком пе -
тен т нос ті

Ме то дич на роз роб ка за нят тя «Облік
ви трат ді яль нос ті» з бух гал тер сько го
обліку
Фран це ва Оле на Во ло ди ми рів на, ви кла дач
об лі ко во-фі нан со вих дис цип лін, Ма рі у -
поль ський ко ледж До нець ко го на ці о наль -
но го уні вер си те ту еко но мі ки і тор гів лі іме ні
Ми хай ла Ту ган-Ба ра нов сько го, До нець -
ка обл.
Ано та ція: План-кон с пект за нят тя з муль -
ти ме дій ною під трим кою (ме ді ап ре зен -
тація до да єть ся), ме та яко го — за крі пи ти
те о ре тич ні знан ня й на бу ти прак тич ні на -
вич ки з об лі ку ви трат ді яль нос ті з ви ко ри -
стан ням ін фор ма цій но-ко му ні ка цій них
тех но ло гій при від тво рен ні ре аль ної об ста -
нов ки для фун к ці о ну ван ня учас ни ків, які
ви ко ну ють кон к рет ні дії під ке рів ниц т вом
ви кла да ча, прий ма ють не об хід ні рі шен ня
для до сяг нен ня по став ле них ці лей

Роз роб ка за нят тя «Спо со би ін тег ру ван -
ня» з ви щої ма те ма ти ки
Ці ви на Ле ся Ми хай лів на, ви кла дач ма те -
мати ки, Хо роль ський аг ро про мис ло вий
коледж Пол тав ської дер жав ної аг рар ної
ака де мії, Пол тав ська обл.
Ано та ція: План-кон с пект за нят тя, ме та яко -
го — озна йо ми ти з різ ни ми спо со ба ми ін -
тег ру ван ня; на вчи ти об чис лю ва ти не ви зна -
че ні ін тег ра ли ци ми спо со ба ми; фор му ва ти
вмін ня ви сту па ти пе ред ауди то рією; фор -
му лю ва ти й від сто ю ва ти дум ку; спри я ти
роз ши рен ню кру го зо ру; роз ви ва ти спо -
стереж ли вість, ло гіч не мис лен ня, ін те лек -
туаль ні здіб нос ті, пі знаваль ний ін те рес,
нави ки ко лек тив ної пра ці; ви хо ву ва ти пра -
це люб ність, зі бра ність, са мо стій ність, ор га -
ні зо ва ність, ви мог ли вість до се бе та ма те -
ма тич ну куль ту ру

Роз роб ка від кри то го за сі дан ня гур т ка
«Кон курс сту дент ської твор чос ті «По дат -
ко вий Все світ»
Ша по ва ло ва Оле на Вік то рів на, ви кла дач
еко но міч них дис цип лін, Кос тян ти нів ський
ін дус т рі аль ний тех ні кум До нець ко го на ці о -
наль но го тех ніч но го уні вер си те ту, До нець -
ка 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 ро зу мін ня ро лі, зна чен ня та міс ця
по дат ків; спри ян ня твор чо му під хо ду
до ор га ні за ції до слід ниць кої ро бо ти; ви хо -
ван ня та фор му ван ня сві до мо го став лен ня
до спла ти по дат ків, спри ян ня на ла год жен -
ню 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
мис тец т ві

Роз роб ка за нят тя «Лі чиль ни ки»
Шо ко та Те тя на Ана то лі їв на, ви кла дач спец -
дис цип лін, Ро мен ський ко ледж Ки їв сько го
на ці о наль но го еко но міч но го уні вер си те ту
іме ні Ва ди ма Геть ма на, Сум ська обл.
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Ано та ція: План-кон с пект за нят тя з муль -
тиме 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 основ ни ми по нят тя ми, при зна чен ням
і кла си фі ка цією лі чиль ни ків, прин ци пом
по бу до ви схем та їх умов ним по зна чен ням;
роз ви ва ти твор чий під хід, ло гіч не мис лен -
ня, праг нен ня до ак тив но го за сво єн ня
знань, умін ня пра цю ва ти в ко лек ти ві, ана -
лізу ва ти й ви ді ля ти го лов не; ви хо ву ва ти
інте рес до про фе сії, се рйоз ний під хід
до робо ти; ви кли ка ти за ці кав ле ність до те -
ми, ви хо ву ва ти пиль ність, дис цип лі но ва -
ність, фор му ва ти по чут тя від по ві даль нос ті
за прий нят тя рі шен ня

Стат тя «Фор му ван ня і роз ви ток про -
фе сій них ком пе тен цій май бут ніх

вчите лів му зи ки в кон тек с ті ін тег ра ції
мис тецтв»
Юнак Оль га Еду ар дів на, ви кла дач, кон цер -
т мей с тер, Біл го род-Дніс т ров ське пе да го гіч -
не учи ли ще Оде ської обл.
Ано та ція: У стат ті роз гля ну то проб ле му за -
сто су ван ня ін тег ра ції мис тецтв з ме тою
фор му ван ня і роз вит ку про фе сій них ком -
пе тен цій май бут ньо го пе да го га-му зи кан та.
Фе но мен ін тег ра ції роз гля ну то як пе да го -
гіч ну тех но ло гію та як освіт ній прин цип.
На ве де но при кла ди ре алі за ції ін тег ра ції
мис тецтв у про це сі во каль но-ди ри гент ської
під го тов ки вчи те ля му зи ки

Все світ ня іс то рія

Роз роб ка уро ку «Осман ська ім пе рія.
Пер сія» із все світ ньої іс то рії у 8-му кла сі
Ка за нов ська Світ ла на Ми ко ла їв на, учи тель
іс то рії, Уман ська шко ла № 5 ім. В. І. Чуй ко -
ва Чер ка ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му

Роз роб ка уро ку «При род но-гео гра фіч ні
умо ви Дав ньо го Єгип ту» із все світ ньої іс -
то рії в 6-му кла сі
Кар пен ко Лю бов Ва си лів на, учи тель іс то рії
та гео гра фії, Во чиць кий лі цей іме ні
В. Ф. Ми ци ка.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко -
го — уста но ви ти хро но ло гіч ну по слі дов -
ність прав лін ня Хат шеп сут, Тут мо са ІІІ,
Ехна то на, Ту тан ха мо на, Рам зе са ІІ як фа ра -
о нів, що за ли ши ли особ ли вий слід в іс то рії
пе рі о ду Но во го цар ст ва в Єгип ті; оха рак те -
ри зу ва ти їх ню ді яль ність; роз ви ва ти вмін -
ня вста нов лю ва ти при чин но-на слід ко ві
зв’яз ки між іс то рич ни ми яви ща ми, ана лі -
зу ва ти іс то рич ний текст; ви хо ву ва ти то ле -
ран т не став лен ня до іс то рич них ді ячів ми -
ну ло го

Роз роб ка уро ку «Ста ро дав ня Індія»
із все світ ньої іс то рії в 6-му кла сі
Ко шо вен ко Вік то рія Вік то рів на, учи тель,
Охра мі є виць ка шко ла Ко рю ків сько го р-ну
Чер ні гів ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко -
го — озна йо ми ти з про це сом фор му ван ня
ци ві лі за ції в Індії; опи са ти при род но-гео -
гра фіч ні умо ви та їх вплив на роз ви ток ци -
ві лі за цій в Індії, при чи ни роз кві ту Індії

за ца ря Ашо ки; оха рак те ри зу ва ти ін дій ські
ци ві лі за ції в до ли ні Інду і Ган гу, ло ка лі зу ва -
ти їх на кар ті; роз ви ва ти ло гіч не й об раз не
мис лен ня, вмін ня ви зна ча ти вплив при род -
них умов на жит тя лю дей в Індії; по яс ню ва -
ти основ ні по нят тя; фор му ва ти на ви ки ро -
бо ти з кар тою; ви хо ву ва ти гу ма нізм

Роз роб ка уро ку «Утво рен ня ім пе рії
Алек сан д ра Ма ке дон сько го» із все світ ньої
іс то рії в 6-му кла сі
Мол нар Окса на Ми хай лів на, учи тель іс то -
рії, Хуст ський НВК № 1 За кар пат ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку з муль ти -
ме 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
Алек сан д ра Ма ке дон сько го; роз ши ри ти й
уза галь ни ти знан ня про ви дат но го пра -
вите ля та пол ко вод ця; про дов жи ти фор му -
ван ня умінь ро бо ти в гру пах, з іс то рич ною
кар тою, іс то рич ни ми дже ре ла ми та до дат -
ко вою лі те ра ту рою; скла дан ня таб лиць,
істо рич но го пор т ре та, фор му ва ти со ці аль -
ну й по лі куль тур ну ком пе тен т ність; ви хо -
ва ти ін те рес до іс то рич но го ми ну ло го, кри -
тич не та ша ноб ли ве став лен ня до ді ячів
ми ну ло го

Роз роб ка уро ку «До ба «про спе ри ті».
Ве ли ка де пре сія. «Но вий курс» Ф. Д. Руз -
вель та» із все світ ньої іс то рії в 10-му кла сі
Остров ська Люд ми ла Ана то лі їв на, учи тель
іс то рії, Сум ська спе ці а лі зо ва на шко ла № 7
іме ні Мак си ма Сав чен ка.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко -
го — оха рак те ри зу ва ти до бу «про спе ри ті»
у США; ви зна чи ти при чи ни і на слід ки
«Вели кої Де пре сії»; про ана лі зу ва ти шля хи
по до лан ня про явів еко но міч ної кри зи; роз -
ви ва ти іс то рич не й еко но міч не мис лен ня,
зро зу мі ти ак ту аль ність на прям ків «Но во го
кур су» для сьо го ден ня Укра ї ни; фор му ва ти
гро ма дя ни на з ак тив ною жит тє вою по -
зицією

Гео гра фія

Роз роб ка уро ку «Еко но мі ко-гео гра -
фіч не та гео по лі тич не по ло жен ня

Укра ї ни» з гео гра фії в 9-му кла сі
Ва си лян ська Ма ри на Ва лен ти нів на, учи -
тель, Кос тян ти нів ська шко ла № 5 До нець -
кої обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко -
го — за без пе чи ти за сво єн ня знань особ ли -
вос тей еко но мі ко-гео гра фіч но го та гео по лі -
тич но го по ло жен ня Укра ї ни, но вих по нять
і тер мі нів; про дов жи ти фор му ван ня й роз -
ви ток клю чо вих жит тє вих ком пе тен т нос -
тей: мо ти ва цій ної, пі знаваль ної, са мо роз ви -
валь ної, со ці аль ної, осо бис тіс ної, твор чої;
спри я ти гро ма дян сько му і пат рі о тич но му
ви хо ван ню; ви хо ву ва ти то ле ран т ність і по -
чут тя влас ної гід нос ті

Роз роб ка уро ку «Афри ка — ма те рик
не зві да них до ріг» з гео гра фії в 7-му кла сі
Годз Ма ри на Олек сан д рів на, учи тель гео -
гра фії, Сте па нів ський НВК Він ниць ко го р-
ну Він ниць кої обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв -
лену 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 —
уза галь ни ти і сис те ма ти зу ва ти знан ня,
умін ня і на вич ки з те ми «Афри ка»; роз ви -
ва ти ло гіч не мис лен ня, праг нен ня до са мо -
вдос ко на лен ня й ін те лек ту аль но го зро стан -
ня; умін ня пра цю ва ти в гру пі; ви хо ву ва ти
пі знаваль ний ін те рес до ви вчен ня пред ме та
й на вич ки са мо кон т ро лю знань

Роз роб ка уро ку «Зв’язок Укра ї ни з дер -
жа ва ми Афри кан сько го кон ти нен ту»
з гео гра фії в 7-му кла сі
Іщен ко Іри на Ми ко ла їв на, учи тель гео гра -
фії, Тех ніч ний лі цей Шев чен ків сько го рай -
о ну м. Ки є ва.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
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 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 -
слов лю ва ти дум ки, ви хо ву ва ти ко му ні ка -
бель ність і до пит ли вість, зба га ти ти кру го -
зір уч нів

Роз роб ка уро ку «Ми ви вча є мо Фран -
цію» з гео гра фії в 10-му кла сі
Кап лі єн ко Вік то рія Оле гів на, учи тель гео -
гра фії, Кри во різь ка шко ла № 59 Дніп ро пет -
ров ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — роз ши ри ти знан ня
про особ ли вос ті еко но міч но го і со ці аль но го
роз вит ку Фран ції, сфор му ва ти знан ня про
су час ну на ці о наль ну куль ту ру фран цузь ко -
го на ро ду, іс то рич ні особ ли вос ті роз вит ку;
по зна йо ми ти з ди на міч ни ми пе ре тво рен ня -
ми в сус піль ст ві й еко но мі ці; ви хо ву ва ти
по чут тя по ва ги до на ро дів ін ших кра їн; роз -
ши рю ва ти мож ли вос ті ви ко ри стан ня на ви -
чок са мо ос віт ньої ді яль нос ті з ме тою от ри -
ман ня но вих знань, по ши рен ня осо бис то го
до сві ду

Роз роб ка уро ку «Ґрун ти Укра ї ни: їх
утво рен ня, ге не тич ні ти пи» з гео гра фії
в 7-му кла сі
Клі мо вич Ві ра Ми ко ла їв на, учи тель гео гра -
фії, Сер ниць ка шко ла За річ нен сько го р-ну
Рів нен ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко -
го — за кріп лю ва ти знан ня про внут ріш ні
во ди; про дов жи ти фор му ва ти на вич ки ро -
бо ти з гео гра фіч ни ми кар та ми, різ ни ми
дже ре ла ми гео гра фіч ної ін фор ма ції; спри я -
ти фор му ван ню кри тич но го мис лен ня,
знань про основ ні чин ни ки ґрун то ут во рен -
ня, ге не тич ні ти пи ґрун тів та за ко но мір нос -
ті їх по ши рен ня на те ри то рії Укра ї ни; спри -
я ти фор му ван ню вмін ня ана лі зу ва ти, син -
те зу ва ти, оці ню ва ти, ро би ти ви снов ки;
спри я ти фор му ван ню прак тич них на ви чок
ро бо ти з кар то гра фіч ни ми ма те рі а ла ми; ви -
хо ву ва ти доб ро зич ли во го, ввіч ли во го, еко -
ло гіч но гра мот но го уч ня; роз ви ва ти об раз -
не і ло гіч не мис лен ня, умін ня ви слов лю ва ти
дум ки, вмін ня зв’яз но го мов лен ня, пам’ять,
ува гу

Роз роб ка уро ку «Лі тос фер ні пли ти.
По ход жен ня ма те ри ків та оке а нів»

з гео гра фії в 6-му кла сі
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Ко ло мій чук Те тя на Ана то лі їв на, учи тель
гео гра фії, Шпо лян ської шко ли № 1 Чер ка -
ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку з муль ти -
ме дій ною під трим кою й ме то дич ни ми до -
дат ка ми, ме та яко го — от ри ма ти пер вин ні
знан ня про лі тос фер ні пли ти, їх рух; на -
вчити ся роз різ ня ти най біль ші лі тос фер ні
плити Зем лі, ді зна ти ся про сей с міч ні по яси,
гі по те зи що до по ход жен ня ма те ри ків та
оке а нів; удос ко на лю ва ти на вич ки ро бо ти
з те ма тич ни ми кар та ми, схе ма ми, таб ли ця -
ми; роз ви ва ти і ви хо ву ва ти за ці кав ле ність
у ви вчен ні гео гра фії, ло гіч не мис лен ня, лю -
бов до пла не ти Зем ля

Роз роб ка уро ку «Со ці аль на і про фе сій -
на струк ту ра на се лен ня. Тру до ві ре сур си.
Проб ле ми зай ня тос ті і без ро біт тя» з гео -
гра фії в 10-му кла сі
Ко шу бін ська На та лія Ва си лів на, учи тель
гео гра фії та еко но мі ки, Ки їв ська спе ці а лі -
зо ва на шко ла № 82 ім. Т. Г. Шев чен ка.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку з муль ти -
ме дій ною під трим кою (ме ді ап ре зен та ція
до да єть ся), ме та яко го — ак ту а лі зу ва ти по -
нят тя «пра цез дат не на се лен ня», «тру до ві
ре сур си», «еко но міч но ак тив не на се лен -
ня», «без ро біт тя», про вес ти по рів няль ний
ана ліз тру до вих ре сур сів і зай ня тос ті на -
селен ня в основ них сфе рах гос по дар ст ва
кра їн та ре гі о нів сві ту; роз ви ва ти вмін ня
ко рис ту ва ти ся тек с то ви ми, кар то гра фіч -
ни ми, гра фіч ни ми, ста тис тич ни ми ма те рі а -
ла ми, по рів ню ва ти їх та ро би ти ви снов ки;
ви хо ву ва ти уваж ність та ана лі тич ні здіб -
нос ті

Роз роб ка уро ку «Вул ка нізм і яви ща,
що йо го суп ро вод жу ють» з гео гра фії в 6-
му кла сі
Ли сен ко Юлія Вік то рів на, учи тель гео гра -
фії, Но во го рів ська шко ла Ток маць ко го р-ну
За по різь кої обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку гео гра фії
на за яв ле ну те му

Роз роб ка уро ку «Індія — кра ї на дав -
ньої ци ві лі за ції і від нос но мо ло до го не за -
леж но го іс ну ван ня» з гео гра фії в 10-му
кла сі
Ма ям сі на Світ ла на Сер гі їв на, учи тель, Дво -
рі чан ський лі цей Хар ків ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — сфор му ва ти за галь ні
уяв лен ня про со ці аль ні та еко но міч ні особ -
ли вос ті Індії; спри я ти роз крит тю ін те лек ту -
аль но го по тен ці а лу в про це сі са мо стій ної
твор чої ді яль нос ті; вдос ко на лю ва ти на -
вички ана лі зу ва ти ма те рі ал, уза галь ню ва -
ти, ро би ти ви снов ки, на вич ки ро бо ти з кар -
то гра фіч ним ма те рі а лом; ви хо ву ва ти са мо -
стій ність, твор чість, ана лі тич не мис лен ня

Роз роб ка уро ку «Чор на тінь Чор но -
биля» з гео гра фії в 9-му кла сі спе ці аль ної
шко ли
Мє лай Вік то рія Ва си лів на, учи тель гео гра -
фії, Ва си лів ська спе ці аль на шко ла-ін тер нат
За по різь кої обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку з муль -
тиме дій ною під трим кою, ме та яко го —
озна йо ми ти з од нією з тра гіч них сто рі нок

Укра ї ни, ви яс ни ти при чи ни й на слід ки тех -
но ген ної ка та стро фи; спри я ти фор му ван -
ню вмінь і на ви чок са мо стій ної ро бо ти
з різ но ма ніт ни ми дже ре ла ми ін фор ма ції;
роз ви ва ти вмін ня уза галь ню ва ти, ана лі зу -
ва ти по дії, ро би ти ви снов ки; спри я ти ви хо -
ван ню рис гро ма дя ни на; по ка за ти ге ро їзм
на ро ду в лік ві да ції еко ло гіч но го ли ха

Роз роб ка уро ку «При род ні зо ни Афри -
ки» з гео гра фії в 7-му кла сі
Омель чен ко Світ ла на Ва си лів на, учи тель,
Орлів ський НВК «За галь но ос віт ня шко ла
І–ІІІ сту пе нів — ди тя чий са док» Ве ли ко -
піль сько го р-ну Хер сон ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку з муль ти -
ме дій ною під трим кою, ме та яко го — фор -
му ва ти знан ня про особ ли вос ті при род них
зон Афри ки; по гли би ти знан ня про вза -
ємо зв’яз ки при род них ком по нен тів у скла -
ді при род них зон; сфор му ва ти вмін ня
скла да ти ха рак те рис ти ку при род них зон;
удос ко на ли ти вмін ня пра цю ва ти з кар та -
ми, 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 -
вува ти знан ня на прак ти ці в но вих не стан -
дар 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 -
галь ню ва ти, ро би ти ви снов ки; ви хо ву ва ти:
ін те рес до пред ме та, дбай ли ве став лен ня
до при ро ди; при щеп лю ва ти на вич ки то ле -
ран т но го по вод жен ня

Уза галь ню ю чий урок з гео гра фії ма те -
ри ків та оке а нів в 7-му кла сі
Рал ко На дія Ми ко ла їв на, учи тель гео гра фії,
Си нів ська шко ла Ли по во до лин сько го р-ну
Сум ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — пе ре ві ри ти рі вень за -
сво єн ня уч ня ми основ них знань і вмінь
з кур су «Гео гра фія ма те ри ків», знан ня кар -
ти та на вич ки ро бо ти з нею, а та кож з до дат -
ко вою лі те ра ту рою

Роз роб ка уро ку «То пог ра фіч на кар та»
з гео гра фії у 8-му кла сі
Тка чен ко Іри на Ми ко ла їв на, учи тель гео -
гра фії, Ки їв ська шко ла № 84.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — сфор му ва ти знан ня
про влас ти вос ті то пог ра фіч них карт та їх нє
прак тич не ви ко ри стан ня; удос ко на ли ти
прак тич ні вмін ня ко рис ту ва ти ся то пог ра -
фіч ною кар тою, ви зна ча ти ко ор ди на ти, від -
ста ні, на прям ки

Ме то дич на роз роб ка «Лі тос фе ра»
з гео гра фії в 6-му кла сі

Топ тун Окса на Ми ко ла їв на, учи тель гео -
гра фії, Таль нівська шко ла-ін тер нат Чер ка -
ської обл.
Ано та ція: У ма те рі а лі ав тор ка пи ше,
що осо бис тіс но зо рі єн то ва ний урок, на від -
мі ну від тра ди цій но го, на сам пе ред змі нює
тип вза є мо дії «вчи тель-учень». Від ко ман д -
но го сти лю пе да гог пе ре хо дить до спів пра -
ці, орі єн ту ю чись на ана ліз не стіль ки ре -
зуль та тів, скіль ки про це су аль ної ді яль нос ті
уч ня. Змі ню ють ся по зи ції уч ня — від ста -
ран но го ви ко нан ня до ак тив ної твор чос ті,
ін шим стає йо го мис лен ня: ре флек сив ним,
тоб то на ці ле ним на ре зуль тат

Роз роб ка уро ку «Проб ле ми по гір шен ня
ста ну на вко лиш ньо го се ре до ви ща За по -
різь ко го ре гі о ну внас лі док не ра ці о наль но -
го спо жи ван ня при род них ре сур сів» з гео -
гра фії в 9-му кла сі
Школь ний Ігор Пет ро вич, учи тель гео гра -
фії, Кам’ян сько-Дніп ров ський НВК «Ди тя -
чий са док — за галь но ос віт ня шко ла І–ІІІ
сту пе нів» За по різь кої обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — роз ши ри ти ко ло еко -
ло гіч них знань; удос ко на лю ва ти вмін ня
вмо ти во ву ва ти влас ну по зи цію, за хи ща ти
влас ну дум ку; роз ви ва ти твор чі здіб нос ті,
ви хо ву ва ти бе реж ли ве став лен ня до нав ч -
ко лиш ньо го сві ту

Роз роб ка уро ку «Дніп ро пет ров ська об -
ласть на кар ті Укра ї ни. На се лен ня» з гео -
гра фії в 9-му кла сі
Явту хов ська Ла ри са Ми ко ла їв на, учи тель
гео гра фії, Пе ре ще пин ський НВК «Ро ди на»
«за галь но ос віт ній на вчаль ний за клад — до -
шкіль ний на вчаль ний за клад» І–ІІ сту пе нів
з ін тер нат ним від ді лен ням для ді тей-си ріт,
ді тей, по збавл.
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 -
нят тя но вих знань до те ми че рез ви ко ри -
стан ня різ но ма ніт них дже рел гео гра фіч -
ної ін фор ма ції; роз ви ва ти на вич ки ро бо ти
в гру пі, спи ра ю чись на твор чий по шук уч -
нів і за ці кав ле ність у ви вчен ні те ми; пе ре -
ві ри ти вмін ня ана лі зу ва ти, ро би ти ви снов -
ки, вста нов лю ва ти при чин но-на слід ко ві
зв’язки

Ме то дич на роз роб ка «Інфор ма цій ні
пас пор ти тем з гео гра фії»
Яре мин Олек сан д ра Ярос ла вів на, учи тель
гео гра фії та еко но мі ки, Ко сів ська шко ла
№ 2 Іва но-Фран ків ської обл.
Ано та ція: Роз роб ки пас пор тів тем з гео -
графії

Гро ма дян ська осві та

Роз роб ка ви хов но го за хо ду «Ро зум ни -
ки і ро зум ни ці» з пра во знав ст ва в 9–11-х
кла сах
Глу бо ка Світ ла на Пет рів на, учи тель іс то рії
та сус піль них дис цип лін, Ва силь ківська
шко ла Пет ро пав лів сько го р-ну Дніп ро пет -
ров ської обл.
Ано та ція: Сце на рій за хо ду на за яв ле ну те -
му, ме та яко го — роз ви ва ти вмін ня прак -
тич но ви ко рис то ву ва ти пра во ві знан ня
учнів про пра ва, сво бо ди та обов’яз ки; фор -
му ва ти пра во ві ком пе тен т нос ті; роз ви ва ти
умін ня орі єн ту ва ти ся у змо де льо ва них си -
ту а ці ях, гра ти со ці аль ні ро лі; спри я ти ви хо -
ван ню пра во вої куль ту ри, пра во сві до мос ті;
ви хо ву ва ти по ва гу до за ко нів, ак тив ну гро -
ма дян ську по зи цію

Роз роб ка ви хов ної го ди ни «Зна є мо свої
пра ва — ви ко ну є мо обов’яз ки» для 5-х
кла сів
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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Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду на
за яв ле ну те му, ме та яко го — фор му ва ти
уяв лен ня про пра ва й сво бо ди гро ма дян
Укра ї ни; озна йо ми ти з Кон с ти ту цією Укра -
ї ни, Кон вен цією про пра ва ди ти ни; під вес -
ти ді тей до ро зу мін ня, що не об хід но не ли -
ше зна ти свої пра ва, але й сум лін но ви ко ну -
ва ти свої обов’яз ки

Роз роб ка за хо ду «Щоб у сер ці жи ла Бать -
ків щи на» для 2-х кла сів
Куш ка Вік то рія Іва нів на, учи тель по чат ко -
вих кла сів, Кра ма тор ська шко ла № 24
Донець кої обл.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду, ме -
та яко го — по гли би ти знан ня про Бать ків -
щи ну, фор му ва ти уяв лен ня про Укра ї ну
як су ве рен ну дер жа ву з дав ньою іс то рією,
ба га тою куль ту рою; роз ви ва ти твор че мис -
лен ня, уяву, ко му ні ка бель ність; фор му ва ти
гро ма дян ські якос ті, пат рі о тизм, лю дя -
ність, пра цьо ви тість; ви хо ву ва ти лю бов
і по ва гу до Укра ї ни, її сим во лів, об ря дів,
тра ди цій; на лаш ту ва ти на плід ну ро бо ту
про тя гом на вчаль но го ро ку, на ла го ди ти
емо цій ний кон такт як із кла сом, так і уч нів
між со бою

Роз роб ка ви хов ної го ди ни «Об’єд на -
лись в ті да ле кії ро ки на ші пред ки на ві ки»
Куш нір Ма рія Ми хай лів на, учи тель іс то рії,
По ло гів ський НВК «За галь но ос віт ня шко ла
І–ІІІ сту пе нів — ДНЗ» Ва силь ківсько го р-
ну Ки їв ської обл.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду
на за яв ле ну те му, ме та яко го — по гли би ти
знан ня з іс то рії ви ник нен ня свя та Со бор -
нос ті Укра ї ни, при га да ти стат тю 20 Кон с ти -
ту ції Укра ї ни, озна йо ми ти з ці ка ви ми фак -
та ми про Укра ї ну; ви хо ву ва ти пат рі о тич ні
по чут тя, по ва гу до дер жав ної ат ри бу ти ки,
ви кли ка ти ін те рес до ви вчен ня іс то рії Бать -
ків щи ни

Про ект «На род же ний бу ти ук ра їн цем»
Лю тя ни ця Ін на Олек сан д рів на, ви кла дач хі -
мії, Но во во лин ський елек т ро ме ха ніч ний
ко ледж Во лин ської обл.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду
на за яв ле ну те му, ме та яко го — фор му ва ти
мо раль ні якос ті та за галь ну куль ту ру; ви хо -
ву ва ти ба жан ня са мо вдос ко на лю ва ти ся;
роз ви ва ти мо ти ва цію до ро зу мо вої, твор чої
пра ці; про па гу ва ти на уко во-тех ніч ну спад -
щи ну ук ра їн ських уче них; спри я ти все біч -
но му роз вит ку осо бис тос ті

Роз роб ка ви хов ної го ди ни «Пат рі о тизм
у су час но му ро зу мін ні» для 10-х кла сів
Ока ра Люд ми ла Ми ко ла їв на, ви кла дач,
Зінь ківський про фе сій ний аг рар ний лі цей
Пол тав ської обл.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду,
ме та яко го — утвер д жен ня пат рі о тич них
цін нос тей, по ва ги до куль тур но го та іс то -
рич 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;
під ви щен ня пре сти жу вій сько вої служ би,
усві дом лен ня вза ємо зв’яз ку між ін ди ві -
дуаль ною сво бо дою, пра ва ми лю ди ни та її
пат рі о тич ною від по ві даль ніс тю; фор -
муван ня ет ніч ної та на ці о наль ної са мо сві -
до мос ті, по ва ги до тра ди цій, усві дом лен ня

спіль нос ті влас ної до лі з до лею Бать ків щи -
ни, фор му ван ня мов ної куль ту ри

Роз роб ка ус но го жур на лу «Пра ва лю -
ди ни: від ви то ків до сьо го ден ня»
Сто я но ва Оле на Гри го рів на, учи тель іс то рії
та пра во знав ст ва, Пер шот рав не вий НВК
«За галь но ос віт ня шко ла І–ІІІ сту пе нів —
лі цей» Ли ман сько го р-ну Оде ської обл.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду,
ме та яко го — під ви щи ти за галь ний рі вень
пра во вої куль ту ри; сфор му ва ти по ва гу
до прав та сво бод лю ди ни; озна йо ми ти з іс -
то 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 між на род но го стан дар ту прав лю -
ди 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; спри я ти усві дом лен ню не роз рив но го
зв’яз ку прав лю ди ни і збе ре жен ня ми ру
на Зем лі

Роз роб ка уро ку ми ру «Від про го ло шен -
ня Не за леж нос ті — до но вої Укра ї ни» в 5-
му кла сі
Су со є ва На та ля Ми ко ла їв на, учи тель ук ра -
їн ської мо ви і лі те ра ту ри, Ми ко ла їв ська
шко ла Пет ро пав лів сько го р-ну Дніп ро пет -
ров ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко -
го — по гли би ти знан ня про шлях Укра ї ни
до не за леж нос ті, дер жав ну сим во лі ку;
форму ва ти цін ніс не став лен ня до дер жа ви,
сус піль ст ва, мо ви, сім’ї, са мо го се бе, по чут -
тя осо бис тої від по ві даль нос ті за до лю дер -
жа ви та на ро ду; спри я ти зміц нен ню гро -
мадян ських якос тей; роз ви ва ти ува гу,
пам’ять, зв’яз не мов лен ня; ви хо ву ва ти пат -
рі о тизм, ша ноб ли ве став лен ня до дер жав -
них сим во лів Укра ї ни, по чут тя гор дос ті за
влас ну дер жа ву

Роз роб ка ви хов ної го ди ни «Я і мої пра -
ва» для 4-го кла су
Фе до ро ва Іри на Дмит рів на, учи тель по чат -
ко вих кла сів, Сла ву тиць ка шко ла № 3 Ки їв -
ської обл.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду
на за яв ле ну те му, ме та яко го — уза галь ни ти
знан ня про пра ва уч нів; ви хо ву ва ти по чут -
тя влас ної гід нос ті; роз ви ва ти спо сте реж -
ли вість, ак тив ну жит тє ву по зи цію

Роз роб ка ви хов ної го ди ни «Кож на ди -
ти на має пра во на…» для 3-х кла сів
Ха нюк Ла ри са Олек сан д рів на, учи тель по -
чат ко вих кла сів, Грузь кий НВК (за галь но -
ос віт ня шко ла І–ІІ сту пе нів — до шкіль ний
на вчаль ний за клад)» Кри во різь ко го р-ну
Дніп ро пет ров ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект за нят тя, ме та яко -
го — фор му ва ти уяв лен ня про Кон вен цію
ООН «Про пра ва ди ти ни», до по мог ти
учням зро зу мі ти їх нє пра во на тур бо ту й
пік лу ван ня дер жа ви про кож ну ди ти ну,
фор му ва ти вмін ня стри му ва ти без глуз ді ба -
жан ня та вчин ки, ке ру ва ти со бою і ви роб -
ля ти твер ду во лю; фор му ва ти знан ня про
свої пра ва, ви зна че ні кон вен цією, про по -
рад ни ків і за хис ни ків у ра зі по ру шен ня
прав ди ти ни, ви хо ву ва ти гро ма дян ські по -
чут тя шко ля рів, по ва гу до за ко нів Укра ї ни

Роз роб ка за хо ду «На род мій є, На род
мій зав ж ди бу де, Ніх то не пе ре мо же мій
на род!» для 11-х кла сів
Шев чен ко Ві та лі на Ми ко ла їв на, за ступ ник
ди рек то ра з ви хов ної ро бо ти, Гло до ська
шко ла Но во ук ра їн сько го р-ну Кі ро во град -
ської обл.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду, ме -
та яко го — при га да ти Ре во лю цію Гід нос ті;
роз ви ва ти по чут тя на ці о наль ної са мо сві до -
мос ті та гро ма дян ської ак тив нос ті; фор му -
ва ти ро зу мін ня єд нос ті і ці ліс нос ті Укра ї ни,
усві дом лен ня се бе ук ра їн цем, від по ві даль -
нос ті за до лю дер жа ви, го тов ність слу жи ти
Бать ків щи ні, ста ти на за хист дер жав них ін -
те ре сів кра ї ни; ви хо ву ва ти цін ніс не став -
лен ня до де мо кра тич них сво бод, усві дом -
лен ня цін нос ті люд сько го жит тя

Роз роб ка за нят тя «Ми — ма лень кі пат -
рі о ти» для 2-х кла сів спе ці аль ної шко ли
Ши ло Ган на Ва си лів на, ви хо ва тель, Ба лак -
лій ська спе ці аль на шко ла-ін тер нат Хар ків -
ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект за нят тя, ме та яко -
го — фор му ван ня цін ніс но го став лен ня
до сус піль ст ва і дер жа ви, на ці о наль ної сві -
до мос ті шко ля рів; по глиб лен ня знань про
Укра ї ну; озна йом лен ня з на ці о наль ни ми
та дер жав ни ми сим во ла ми, іс то рією на шої
кра ї ни; ви хо ван ня по чут тя гор дос ті і по ва ги
до своєї дер жа ви і на ро ду; роз ви ток пі -
знаваль них ін те ре сів і твор чих здіб нос тей

До шкіль не ви хо ван ня

Роз роб ка ко рек цій но-роз ви валь но го
за нят тя з діть ми низь ко го рів ня пі знаваль -
ної ак тив нос ті і пі знаваль них про це сів
Боб ко ва Олек сан д ра Олек сан д рів на, прак -
тич ний пси хо лог, За по різь кий ДЗ № 155
«Ка лин ка».
Ано та ція: Роз роб ка за нят тя з еле мен та ми
тре нін го вих вправ для ді тей 6-го ро ку жит тя

Ме то дич ний по сіб ник «Пла ван ня для
до шкіль нят»

Бой ко Іри на Олек сі їв на, ін струк тор з пла -
ван ня, Ужго род ський ДНЗ ком бі но ва но го
ти пу № 39.
Ано та ція: Ме та по сіб ни ка — сис те ма ти зу -
ва ти те о ре тич ний і прак тич ний ма те рі ал
що до ор га ні за ції ро бо ти з на вчан ня пла ван -
ня ді тей до шкіль но го ві ку, роз кри ти ета пи
ро бо ти з на вчан ня пла ван ня

Роз роб ка за хо ду «По до рож у ча рів -
ний світ каз ки…»

Во лош ко Те тя на Во ло ди ми рів на, ви кла дач
до шкіль них дис цип лін, За по різь кий пе да го -
гіч ний ко ледж.
Ано та ція: Про по но ва на ме то дич на роз роб -
ка — три ва ла гра, що про во дить ся про тя гом
мі ся ця; уза галь нює знан ня ді тей про зміст
ка зок, ви яв ляє сло вес ну твор чість у різ них
ви дах мов лен нє вої ді яль нос ті

Роз роб ка свя та «Осінь про вод жа є мо,
зи му зу стрі ча є мо» для стар шої гру пи
Да ви до ва Лю бов Во ло ди ми рів на, ви хо ва -
тель з фі зич но го ви хо ван ня, Ки їв ський
ДНЗ (яс ла-са док) № 769.
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Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду на
за яв ле ну те му, ме та яко го — фор му ва ти ін -
те рес до шкіль ни ків до ру хо вої ді яль нос ті
че рез ін тег ра цію освіт ніх га лу зей

Стат тя «Вплив гри на ди тя чих му зич -
них ін стру мен тах на му зич ний роз ви ток
ді тей»
Дем’яно ва Та ма ра Ти мо фі їв на, ви кла дач
ме то ди ки му зич но го ви хо ван ня в ДНЗ, Біл -
го род-Дніс т ров ське пе да го гіч не учи ли ще
Оде ської 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 гра
на ін стру мен тах-іг раш ках є од ним з най до -
ступ ні ших ви дів ди тя чої му зич ної ді яль -
нос ті, у про це сі якої роз ви ва єть ся чут тя
рит му, тем б ро вий і гар мо ніч ний слух, зба -
га чу ється пам’ять, уява, фор му єть ся
мислен ня, во ля, ува га. Крім то го, та ке му -
зи ку ван ня сприяє згур ту ван ню ди тя чо го
ко лек ти ву

Стат тя «Упро вад жен ня здо ров’яз бе ре -
жу валь них тех но ло гій у прак ти ку ро бо ти
до шкіль но го на вчаль но го за кла ду. Пі соч -
на те ра пія».
Жит чен ко На та ля Пав лів на, ви хо ва тель,
Друж ків ський ДНЗ яс ла-са док ком бі но ва -
но го ти пу № 6 «Дзві но чок» До нець кої 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 -
рен ня ком п лек с них умов ви хо ван ня та на -
вчан 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
жит тя, здій с ню ва ти мо ні то ринг ін ди ві ду -
аль но го роз вит ку

Роз роб ка за нят тя «Каз ка вчить, як на
сві ті жить» для се ред ньої до шкіль ної
групи
Ке ре ча нин Джа мі ла Ва гид ки зи, ви хо ва -
тель, Ужго род ський спе ці а лі зо ва ний НВК
«ЗОШ І сту пе ня сту пе ня — ДНЗ» з по глиб -
ле ним ви вчен ням ан г лій ської мо ви «Про -
лісок».
Ано та ція: Сце на рій за хо ду, ме та яко го —
при га да ти ви вче ні каз ки й опо ві дан ня; про -
дов жу ва ти вчи ти ді тей по яс ню ва ти свою
точ ку зо ру; за крі пи ти пра ви ла без печ ної
по ве дін ки, зок ре ма з не зна йом ця ми

Роз роб ка за нят тя «При го ди в Кра ї ні до -
рож ніх зна ків» з пра вил до рож ньо го ру ху
для стар шої до шкіль ної гру пи
Ко чіш Окса на Іва нів на, за ступ ник ди рек то -
ра з до шкіль но го ви хо ван ня, Хуст ський
НВК № 1 За кар пат ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект за нят тя, ме та яко -
го — ви яви ти рі вень го тов нос ті до шкіль нят
ви рі шу ва ти до рож ньо-транс пор т ні си ту а -
ції; за кріп лю ва ти пра ви ла до рож ньо го ру -
ху, вчи ти за сто со ву ва ти знан ня, от ри ма ні
ра ні ше в прак тич ній ді яль нос ті; удос ко на -
лю ва ти вмін ня роз різ ня ти до рож ні зна ки;
уваж но слу ха ти до рос ло го та сво го то ва ри -
ша; від по ві да ти на за пи тан ня; учи ти ді яти
від по від но пра вил, ді яти за сиг на лом; за -
кріп ля ти уяв лен ня про при зна чен ня світ ло -
фо ра, йо го сиг на ли

Роз роб ка за нят тя «Лі со ва при го да»
з роз вит ку мов лен ня, при ро ди, ма те ма ти -
ки, ап лі ка ції з ви ко ри стан ням мне мо тех ні -
ки в мо лод шій гру пі
Ре пень ко Оле на Ана то лі їв на, ви хо ва тель,
Олек сан д рій ський ДНЗ № 20 Кі ро во град -
ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект за нят тя, ме та яко -
го — про дов жу ва ти озна йом лю ва ти ді тей
зі змі на ми в при ро ді взим ку; вчи ти роз по ві -
да ти про зи му, ви ко рис то ву ю чи мне мо тех -
ніч ний прий ом «пік то гра ми»; за крі пи ти ма -
те ма тич ні по нят тя «ви со кий», «низь кий»;
про дов жу ва ти вчи ти пра вил по ве дін ки в лі -
сі; фор му ва ти вмін ня узгод жу ва ти ру хи
зі сло ва ми; за крі пи ти на вич ки на кле ю ван -
ня; роз ви ва ти кре а тив ність, ху дож ні та ес -
те тич ні сма ки; ви хо ву ва ти лю бов до лі су
та йо го меш кан ців

Роз роб ка за нят тя «При ле ті ла Бджіл ка
в гос ті» з пред ме та «Рід на при ро да з еле -
мен та ми до слід ниць ко-по шу ко вої ро бо ти»
для стар шої гру пи
Тег за Га ли на Ми ко ла їв на, ви хо ва тель,
Хуст ський НВК № 1 За кар пат ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект за нят тя, ме та яко -
го — за кріп лю ва ти уяв лен ня про змі ни
в при ро ді на вес ні; зна йо ми ти з жи вою при -
ро дою; уточ ни ти і роз ши ри ти знан ня про
роз мно жен ня рос лин на сін ням; ви кли ка ти
ба жан ня са мо стій но ви ро щу ва ти рос ли ни,
вчи ти прий о мів пра виль но го ви сад жу ван ня;
за кріп лю ва ти знан ня про озна ки вес ни; зга -
да ти при слів’я та при каз ки, пов’яза ні з вес -
ною; ви хо ву ва ти вмін ня пра цю ва ти та при -
но си ти ко ристь ото чу ю чим; роз шири ти уяв -
лен ня про змі ни у ста ні рос лин на вес ні, про
різ но ма ніт тя кві тів, їх нє зна чен ня; роз ви ва -
ти ін те рес до при род но го ото чен ня, від по ві -
даль не став лен ня до при ро ди, пра це люб -
ність, ба жан ня при кра ша ти до вкіл ля

Роз роб ка за нят тя «По до рож до лі со вої
га ля ви ни» з без пе ки жит тє ді яль нос ті,
розвит ку мов лен ня, до вкіл ля в мо лод шій
гру пі
Чор на Те тя на Іва нів на, ви хо ва тель, Олек -
сан д рій ський ДНЗ № 20 Кі ро во град -
ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект ін тег ро ва но го за -
нят тя

Роз роб ка за нят тя «Доб ро в сер ці» для
стар шої гру пи
Ше вя ко ва Оле на Ва си лів на, му зич ний ке -
рів ник, Кри во різь кий ко му наль ний ком бі -
но ва ний ДНЗ Дніп ро пет ров ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект за нят тя, ме та яко -
го — озна йо ми ти з тра ди ці я ми ук ра їн сько -
го на ро ду; роз ви ва ти на вич ки соль но го і хо -
ро во го спі ву, чіт ко го і гар но го де кла му ван -
ня вір шів, ви ко нан ня та ноч ків; ви хо ву ва ти
на зви ча ях, тра ди ці ях Укра ї ни по ко лін ня
пат рі о тів

Еко но мі ка

Роз роб ка уро ку «По дат ки — на ші
стат ки» з еко но мі ки в 10-му кла сі

Бур ков ська На та лія Во ло ди ми рів на, учи -
тель гео гра фії та еко но мі ки, Кам’ян ський

НВК «За галь но ос віт ній на вчаль ний за -
клад — до шкіль ний на вчаль ний за клад
№ 36» Дніп ро пет ров ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко -
го — за крі пи ти знан ня про по дат ки у фор мі
ін те лек ту аль ної гри «По дат ки — на ші стат -
ки», фор му ва ти на вич ки ді ло во го спіл ку -
ван ня, спри я ти роз вит ку твор чих здіб нос -
тей, фор му ван ню пі знаваль них ін те ре сів,
до пит ли вос ті, ви хо ву ва ти гро ма дян ську
від по ві даль ність, по тре бу до са мо вдос ко на -
лен ня; спо ну ка ти до са мо ос ві ти

Роз роб ка уро ку «Істо рія і те о рія гро -
шей» з кур су «Фі нан со ва гра мот ність»
в 10-му кла сі
Ма єв ська Анто ні на Пет рів на, ви кла дач еко -
но міч них дис цип лін, Жи то мир ський аг ро -
тех ніч ний ко ледж.
Ано та ція: Кон с пект уро ку на за яв ле ну те му
з муль ти ме дій ною пре зен та цією, ме та яко -
го — озна йо ми ти з іс то рією ви ник нен ня
гро шей, сфор му ва ти уяв лен ня про сут ність
гро шей, роз гля ну ти їх ви ди та фун к ції; усві -
до ми ти зна чен ня, роль гро шей в со ці аль но-
еко но міч но му жит ті кра ї ни; на вчи ти оці -
ню ва ти не об хід ність гро шей з точ ки зо ру
еко но мі ки; фор му ва ти від по ві даль не став -
лен ня до гро шей

Роз роб ка уро ку «Гро ші. Сут ність гро -
шей, їх ні фун к ції та ви ди» з еко но мі ки

в 11-му кла сі
Та ра сен ко Ксе нія Ми ко ла їв на, учи тель гео -
гра фії та еко но мі ки, Кре мен чуць ка шко ла
№ 22 Пол тав ської 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 з по нят -
тям «бар тер» і не до лі ка ми то вар них гро -
шей, з’ясу ва ти еко но міч ний зміст по нять
«гро ші», «гро шо ва ма са»; сфор му ва ти по -
нят тя «фун к ції та ви ди гро шей»; роз ви ва ти
ро зу мін ня дер жав ної гро шо вої по лі ти ки;
ви хо ву ва ти са мо стій ність, від по ві даль ність,
еко но міч не мис лен ня

Ети ка

Роз роб ка уро ку «Від по ві даль ність за
стар ших чле нів хрис ти ян ської ро ди ни:
опі ка та по ва га до ста рос ті» з хрис ти ян -
ської ети ки в 10-му кла сі
Яцків Ле ся Ярос ла вів на, учи тель хрис ти ян -
ської ети ки, Ра ва-ру ська шко ла № 2 Львів -
ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — по яс ни ти цін ність
ста рос ті, зрі лос ті та до сві ду; ви хо ву ва ти
по ва гу та лю бов до ближ ніх; звер ну ти
увагу на проб ле ми лю дей по хи ло го ві ку й
уваж ні ше ста ви ти ся до стар ших; роз ви -
вати ін те рес до ви вчен ня Біб лії, іс то рії,
літе ра ту ри

За ру біж на лі те ра ту ра

Роз роб ка уро ку «Лі Бо і Ду Фу. Тон ке
сприй нят тя барв і зву ків жит тя, оспі ву -
ван ня при ро ди, гли бо ке ро зу мін ня внут -
ріш ньо го сві ту лю ди ни» із за ру біж ної лі те -
ра ту ри у 8-му кла сі
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Алі мо ва Люд ми ла Ми хай лів на, учи тель
зару біж ної лі те ра ту ри та ро сій ської мо ви,
Бі ло цер ків ська спе ці а лі зо ва на при род ни -
чо-ма те ма тич на шко ла № 16 ім. М. О. Ки -
ри лен ка Ки їв ської 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 з особ -
ли вос тя ми ки тай ської по ети ки; учи ти
сприй ма ти й адек ват но ро зу мі ти лі ри ку
Схо ду; по зна йо ми ти з жит тям і твор чіс тю
Лі Бо і Ду Фу, на вчи ти роз різ ня ти їх ню по -
езію за зміс том, роз ви ва ти вмін ня ви раз но
чи та ти по етич ні тво ри, ви хо ву ва ти по чут тя
пре крас но го, усві дом лен ня ви со ко го при -
зна чен ня лю ди ни в жит ті, сти му лю ва ти ін -
те рес до по езії Схо ду

Роз роб ка уро ку «Франц Каф ка. «Пе -
ре вті лен ня». Тра гіч не без сил ля лю -

дини пе ред аб сур д ніс тю на вко лиш ньої
дій с нос ті. Екс пре сі о нізм у лі те ра ту рі та
мис тец т ві» із за ру біж ної лі те ра ту ри
в 11-му кла сі
Анти пен ко Лю бов Іва нів на, учи тель ро сій -
ської мо ви та за ру біж ної лі те ра ту ри, Доб -
ро піль ський НВК № 7 «ЗОШ I—III ст. —
ДНЗ» До нець кої обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко -
го — на вча ти ана лі зу ва ти но ве лу; удос ко -
на 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 те ми, пра цю ю чи са мо стій но та в гру пах;
на вча ти скла да ти жит тє ві мо де лі, спи ра ю -
чись на лі те ра тур ний сю жет; бу ду ва ти ло -
гіч но-по слі дов ний ва рі ант роз ду му; спри я -
ти роз вит ку твор чих здіб нос тей; да ти ви -
зна чен ня лі те ра тур них по нять і тер мі нів;
ви хо ву ва ти по чут тя доб ра, ми ло сер дя,
чуйнос ті

Роз роб ка уро ку «Вір ші за ру біж них по -
етів про друж бу й ко хан ня. Р. Бернс «Лю -
бов», Г. Гей не «Ко ли нас тав чу до вий
май»» із за ру біж ної лі те ра ту ри в 7-му
класі
Бар кар На та лія Ва си лів на, учи тель за ру -
біж ної лі те ра ту ри і ро сій ської мо ви, Ки їв -
ська спе ці а лі зо ва на шко ла № 200.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — по ка за ти вті лен ня
те ми ко хан ня в тво рах Р. Бер н са, Г. Гей не;
на вча ти по рів ню ва ти ори гі нал і пе ре клад;
удос ко на лю ва ти на вич ки до слід ниць кої
діяль нос ті, ус но го мов лен ня; роз ви ва ти
вмін ня ана лі зу ва ти лі рич ний твір у єд нос ті
зміс ту і фор ми; ви хо ву ва ти лю бов до по езії,
мо раль ні якос ті уч нів

Роз роб ка уро ку «Гу рон і Гор дон у Бас -
ти лії. Тра гізм до лі ма де му а зель де Сент-Ів
і Гу ро на в по віс ті Воль те ра «Прос так»»
із за ру біж ної лі те ра ту ри в 9-му кла сі
Бой ків Ма рія Дмит рів на, учи тель за ру біж -
ної лі те ра ту ри, Мар ків ська шко ла Ко ло -
мий сько го р-ну Іва но-Фран ків ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв -
лену те му, ме та яко го — про дов жи ти ро бо -
ту над зміс том і проб ле ма ти кою по віс ті
«Прос так»; роз ви ва ти зв’яз не мов лен ня
та кри тич не мис лен ня, умін ня фор му лю ва -
ти й ви слов лю ва ти осо бис те став лен ня
до проб лем. по ру ше них у тво рі; ви хо ву ва ти
лю бов до ху дож ньо го сло ва

Роз роб ка уро ку «Й. В. фон Ге те «Лі со -
вий цар»» із за ру біж ної лі те ра ту ри в 7-му
кла сі
Бон дар Те тя на Іва нів на, ди рек тор, вчи тель
ро сій ської мо ви та лі те ра ту ри, Спе ці а лі зо -
ва на еко но мі ко-пра во ва шко ла з по глиб ле -
ним ви вчен ням іно зем ної мо ви при ват но го
ви що го на вчаль но го за кла ду Хар ків ський
гу ма ні тар ний уні вер си тет «На род на ук ра -
їн ська акад.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
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 яко го —
про дов жи ти зна йом ст во з лі те ра тур ни ми
ба ла да ми; удос ко на лю ва ти вмін ня ана лі -
зува ти текст ху дож ньо го тво ру; роз ви ва ти
на вич ки ви раз но го чи тан ня; ви хо ву ва ти
лю бов до ху дож ньо го сло ва

Роз роб ка уро ку «Ж. Верн «П’ят над -
цяти річ ний ка пі тан». Образ Ді ка Сен да,
мо раль ні якос ті ге роя, йо го муж ність і лю -
дяність» із за ру біж ної лі те ра ту ри в 6-му
класі
Брин чук Ган на Пла то нів на, учи тель за ру -
біж ної лі те ра ту ри, За ліз ниць кий НВК «За -
галь но ос віт ня шко ла І–ІІІ ст. — ди тя чий са -
док» Лю бе шів сько го р-ну Во лин ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко -
го — до по мог ти усві до ми ти зміст тво ру;
роз кри ти зна чен ня об ра зу Ді ка Сен да, вчи -
ти ви зна ча ти ри си ха рак те ру за вчин ка ми,
по ве дін кою, сло ва ми, гли бо ко ана лі зу ва ти
текст, ба чи ти роль ху дож ньої де та лі в роз -
вит ку по дій і ха рак те рис ти ці ге роя; роз ви -
ва ти на вич ки ана лі зу ху дож ньо го об ра зу,
об раз не мис лен ня, на вич ки са мо стій ної ро -
бо ти з тек с том; ви хо ву ва ти по ва гу до бла го -
род них вчин ків

Роз роб ка уро ку «Жит тє вий і твор чий
шлях Баль за ка. Баль зак — осно во по лож -
ник со ці аль но го ре аліс тич но го ро ма ну.
«Люд ська ко ме дія» — гран ді оз на ен цик ло -
пе дія жит тя Фран ції пер шої по ло ви ни ХІХ
сто літ тя» із за ру біж ної лі те ра ту ри в 10-му
кла сі
Ви три щен ко Світ ла на Ми ко ла їв на, учи тель
за ру біж ної лі те ра ту ри, Кри во різь ка шко ла
№ 55 Дніп ро пет ров ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку з муль ти -
ме 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, йо го сві то гляд ни ми по зи ці я ми, роз -
кри ти роль Укра ї ни в до лі мит ця; ви світ ли -
ти 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 -
ли вос ті ре аліз му Баль за ка; роз ви ва ти об -
раз не мис лен ня, умін ня орі єн ту ва ти ся
в про чи та но му, учи ти ви світ лю ва ти влас ні
дум ки; ви хо ву ва ти ін те рес до твор чос ті
Баль за ка, пра цьо ви тість, праг нен ня до са -
мо ре а лі зації

Роз роб ка уро ку «При гор нись ду шею
до Вкра ї ни» із за ру біж ної лі те ра ту ри
в 7-му кла сі
Вой чук На дія Ана то лі їв на, учи тель за ру біж -
ної лі те ра ту ри, ро сій ської мо ви, му зи ки, ху -
дож ньої куль ту ри, Гря дів ська шко ла Іва ни -
чів сько го р-ну Во лин ської обл.

Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — під го ту ва ти уч нів
до сприй нят тя но вої те ми «Укра ї на та її іс -
то рія в лі те ра ту рі», по ка за ти, що те ма ук ра -
їн ської іс то рії гли бо ко хви лю ва ла у всі ча си
віт чиз ня них і за ру біж них мит ців; ви хо ву ва -
ти лю бов до Укра ї ни та по ва гу до її іс то рії;
роз ви ва ти вмін ня ви слов лю ва ти влас ну
дум ку, ро зу мін ня тво рів ін ших ви дів мис -
тец т ва

Урок-пре зен та ція за твор чіс тю Ан ни
Ахма то вої із за ру біж ної лі те ра ту ри
в 11-му кла сі
Во ло щук Лю бов Во ло ди ми рів на, ви кла дач
за ру біж ної лі те ра ту ри, Чер во но ар мій ський
про фе сій ний лі цей Жи то мир ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв -
лену 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 —
по зна йо ми ти уч нів з особ ли вос тя ми жит тє -
во го і твор чо го шля ху по ете си; да ти по нят тя
про ак ме їзм; роз ви ва ти ви раз не чи тан ня,
на вич ки ана лі зу лі рич но го тво ру; ви хо ву ва -
ти мис тец т вом сло ва

Роз роб ка уро ку «Пе ре ос мис лен ня здо -
бут ків єв ро пей сько го ро ман тиз му ро сій -
ською куль ту рою. О. Пуш кін — ве ли кий
ро сій ський по ет. Жан ро во-те ма тич не роз -
ма їт тя лі ри ки мит ця» із за ру біж ної лі те ра -
ту ри в 9-му кла сі
Геть ман Оль га Пав лів на, учи тель, Во лин -
ський об лас ний лі цей з по си ле ною вій сько -
во-фі зич ною під го тов кою, м. Луцьк Во лин -
ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — роз кри ти основ ні
тен ден ції роз вит ку ро сій ської лі те ра ту ри
пер шої по ло ви ни XIX ст., по ка за ти пе ре ос -
мис лен ня здо бут ків єв ро пей сько го ро ман -
тиз му ро сій ською куль ту рою, сфор му ва ти
уяв лен ня про своє рід ність по езії О. Пуш кі -
на, її те ма тич не і жан ро ве ба гат ст во в кон -
тек с ті сві то вої лі те ра ту ри; до по мог ти осяг -
ну ти гли би ну по етич но го сло ва, по чут тів
і ду мок по ета; по гли би ти по нят тя про лі ри -
ку; удос ко на лю ва ти на вич ки ви раз но го чи -
тан ня і ана лі зу лі рич них тво рів; ви хо ву ва ти
по ва гу до за галь но люд ських цін нос тей, ду -
хов но го сві ту лю ди ни

Роз роб ка уро ку «Ж. Б. Мо льєр «Мі -
щанин-шлях тич». Особ ли вос ті ко ме дій ної
ін т ри ги та зоб ра жен ня ха рак те рів (ге рої
од нієї при страс ті). Ри си кла си циз му
в коме дії» із за ру біж ної лі те ра ту ри в 9-му
кла сі
Гу ба рє ва Іри на Ми ко ла їв на, учи тель ро сій -
ської мо ви та лі те ра ту ри, Оде ська за галь но -
ос віт ня шко ла № 43.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку з муль ти -
ме дій ною під трим кою, ме та яко го — за крі -
пи ти й про кон т ро лю ва ти якість за сво єн ня
по пе ред ньо го ма те рі а лу; на вча ти ана лі зу -
вати ху дож ній твір; шля хом ана лі тич ної ді -
яль нос ті ви яв ля ти особ ли вос ті ко ме дій ної
ін т ри ги й зоб ра жен ня ха рак те рів, зна хо -
дити ри си кла си циз му в ко ме дії; роз ви ва ти
вмін ня пра цю ва ти в ко ман ді, орі єн ту ва ти ся
в тек с ті, під кріп лю ва ти суд жен ня ци та -
тами, ви хо ву ва ти ін те рес до чи тан ня, умін -
ня роз би ра ти ся в лю дях, на вча ти ся, щоб
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навчи ти ся, ви хо ву ва ти в со бі по зи тив ні
якос ті

Роз роб ка уро ку «Джан ні Ро да рі «Каз ки
по те ле фо ну»» із за ру біж ної лі те ра ту ри
в 5-му кла сі
Де не га Не ля Пав лів на, учи тель за ру біж ної
лі те ра ту ри та ро сій ської мо ви, Ко миш-Зо -
рян ська шко ла Біль мацько го р-ну За по різь -
кої обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну 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 кни ги

Роз роб ка уро ку «Ви хов ний по тен ці ал
ко ме дії Мо льє ра «Мі ща нин-шлях тич»» із
за ру біж ної лі те ра ту ри в 9-му кла сі
Дре без гі на Окса на Ва си лів на, учи тель, Бер -
ди чів ська шко ла № 12 Жи то мир ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — ви зна ча ти основ ну
на ста но ву кла си циз му — праг нен ня ви хо -
ву ва ти гля да ча; по вто ри ти ві до мос ті з те о рії
лі те ра ту ри; про дов жи ти ро бо ту над об ра за -
ми ко ме дії; сис те ма ти зу ва ти і уза галь ни ти
знан ня уч нів про проб ле ма ти ку, ідей ний
зміст і ви хов ний по тен ці ал ко ме дії; роз ви -
ва ти вмін ня ар гу мен ту ва ти влас ні суд жен -
ня, ви ді ля ти го лов не і сут тє ве, ро би ти ви -
снов ки й уза галь нен ня; ви хо ву ва ти ро зу -
мін ня цін ніс но го зна чен ня лі те ра тур ної
спад щи ни, з’ясу ва ти ак ту аль ність проб ле -
ма ти ки ко ме дії для сьо го ден ня

Кон с пект уро ку «Ви хов ний по тен ці ал
ко ме дії Мо льє ра «Мі ща нин-шлях тич»»
Дре без гі на Окса на Ва си лів на, учи тель за -
ру біж ної лі те ра ту ри, Бер ди чів ська шко ла
№ 12 Жи то мир ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — ви зна ча ти основ ну
на ста но ву кла си циз му— праг нен ня ви хо -
ву ва ти гля да ча; по вто ри ти ві до мос ті з те о рії
лі те ра ту ри; про дов жи ти ро бо ту над об ра за -
ми ко ме дії; сис те ма ти зу ва ти й уза галь ни ти
знан ня про проб ле ма ти ку,ідей ний зміст
і ви хов ний по тен ці ал ко ме дії; роз ви ва ти
вмін ня ар гу мен ту ва ти влас ні суд жен ня, ви -
ді ля ти го лов не і сут тє ве, ро би ти ви снов ки
та уза галь нен ня; ви хо ву ва ти ро зу мін ня цін -
ніс но го зна чен ня лі те ра тур ної спад щи ни,
з’ясу ва ти ак ту аль ність проб ле ма ти ки ко ме -
дії для сьо го ден ня

Роз роб ка уро ку «Мить про світ лен ня
ду ші (урок ком па ра тив но го ана лі зу но вел
«Остан ній лис ток» О. Ген рі та «Кле но ві
лис т ки» В. Сте фа ни ка)» із за ру біж ної лі те -
ра ту ри в 7-му кла сі
Дут чак Не ля Ми ко ла їв на, учи тель за ру біж -
ної лі те ра ту ри, пси хо лог, Зе ле но доль ська
шко ла № 2 Апос то лів сько го р-ну Дніп ро -
пет ров ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — про ана лі зу ва ти но ве -
ли «Остан ній лис ток» О. Ген рі та «Кле но ві
лис т ки» В. Сте фа ни ка, знай ти спіль ні ри си

та від мін нос ті тво рів; роз ви ва ти на вич ки
ви раз но го чи тан ня, ін с це ні за ції; спо ну ка ти
за мис ли ти ся над мо раль но-фі ло соф ськи ми
проб ле ма ми, що по ру шу ють ся в но ве лах;
на вча ти ро зу мі ти лю дей та се бе

Роз роб ка уро ку «За твер д жен ня пра ва
«ро би ти ди ва сво ї ми ру ка ми» (за по віс тю-
каз кою О. Грі на «Пур пу ро ві віт ри ла»)»
із за ру біж ної лі те ра ту ри в 7-му кла сі
Ігна тен ко Люд ми ла Вік то рів на, учи тель ро -
сій ської мо ви та лі те ра ту ри, Арте мів ський
НВК «За галь но ос віт ня шко ла І–ІІІ сту пе нів
№ 11 — ба га то про філь ний лі цей» До нець -
кої обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — спри я ти фор му ван -
ню ко му ні ка тив ної, ін фор ма цій ної, со -
ціаль ної й кре а тив ної ком пе тен т нос тей;
роз ви ва ти об раз не та ло гіч не мис лен ня; за -
без пе чи ти за сво єн ня ідей но го зміс ту по віс -
ті-каз ки О. Грі на

Роз роб ка уро ку «Мо раль ні проб ле ми,
по ру ше ні в опо ві дан ні Джей м са Олдрід жа
«Остан ній дюйм» із за ру біж ної лі те ра ту ри
в 7-му кла сі
Кре мен цо ва На та лія Іва нів на, учи тель ро -
сій ської мо ви та лі те ра ту ри, Ва луй ська
шко ла № 1 Ста нич но-Лу ган сько го рай о ну
Лу ган ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко -
го — на вчи ти ви зна ча ти проб ле му тво ру
і мір ку ва ти про неї, ви слов лю ва ти влас ну
дум ку; ви яви ти мо раль ні уро ки тво ру
Д. Олдрід жа на осно ві ана лі зу; до лу ча ти
учнів до ба гатств сві то вої лі те ра ту ри;
розви ва ти на вич ки ана лі зу тво ру, ро бо ти
з де тал лю; про дов жи ти фор му ван ня на ви -
чок во ло дін ня ак тив ною лек си кою, що ха -
рак те ри зує мо раль но-пси хо ло гіч ні особ ли -
вос ті осо бис тос ті; ви хо ву ва ти куль ту ру
зв’яз но го мов лен ня, куль ту ру від по ві ді,
свідо ме став лен ня до за галь но люд ських
цін нос тей, мо раль ні й ес те тич ні якос ті осо -
бис тос ті

Роз роб ка уро ку «Ми хай ло Лер мон тов.
Мо ти ви сво бо ди і са мот нос ті у твор чос ті
по ета» із за ру біж ної лі те ра ту ри в 9-му
кла сі
Пу хе вич На та лія Сте па нів на, учи тель за ру -
біж ної лі те ра ту ри, Сте ня тин ська шко ла Со -
каль сько го р-ну Львів ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — до вес ти, що мо ти ви
сво бо ди і са мот нос ті є спіль ни ми для всіх
по етів-ро ман ти ків; роз ви ва ти на ви ки ана -
лі зу лі те ра тур но го тек с ту; ви хо ву ва ти ес те -
тич ні від чут тя

Роз роб ка уро ку «Фран чес ко Пет рар ка.
Ба гат ст во люд ської ду ші, кра са і щи рість
люд ський по чут тів, оспі ву ван ня ко хан ня
в «Кни зі пі сень»» із за ру біж ної лі те ра ту ри
у 8-му кла сі
Рад чен ко Лі дія Фе до рів на, учи тель за ру -
біж ної лі те ра ту ри, Дво рі чан ський лі цей
Хар ків ської 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 з про від -
ною те мою збір ки — оспі ву ван ня ко хан ня;
роз ви ва ти на вич ки ви раз но го чи тан ня;

удос ко на лю ва ти на вич ки ідей но-ху дож ньо
ана лі зу по етич но го тек с ту; спри я ти фор му -
ван ню мо раль но го сві ту уч нів, ви хо ву ва ти
лю бов до по езії

Роз роб ка уро ку «Си ла зла, що тво рить
доб ро. Во ланд і йо го сви та в ро ма ні

М. Бул га ко ва “Май с тер і Мар га ри та”» із
за ру біж ної лі те ра ту ри в 11-му кла сі
Рад чен ко Лі дія Фе до рів на, учи тель за ру -
біж ної лі те ра ту ри, Дво рі чан ський лі цей
Хар ків ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко -
го — до по мог ти усві до ми ти ши ро ту фі ло -
соф сько-етич ної проб ле ма ти ки ро ма ну,
роз кри ти смис ло ве зна чен ня об ра зу Во лан -
да; до слі ди ти особ ли вос ті бул га ков сько го
ба чен ня зла у кон тек с ті сві то вої лі те ра ту ри;
роз ви ва ти вмін ня і на вич ки ана лі зу ху -
дожньо го тво ру, ви ді лен ня го лов но го, ко -
мен ту ван ня йо го, ус но го мов лен ня, ло гіч -
ного й об раз но го мис лен ня; ви хо ву ва ти
свідо ме став лен ня до пи тань мо раль нос ті;
праг нен ня до гу ма ніс тич них іде а лів

Роз роб ка уро ку «Істо рич ний ко ло рит
тво ру і за со би йо го ство рен ня у ро ма -

ні В.Скот та «Ай вен го»» із за ру біж ної лі те -
ра ту ри в 7-му кла сі
Ря бу хі на Оле на Вік то рів на, за ступ ник ди -
рек то ра з на вчаль но-ви хов ної ро бо ти,
Охтир ська шко ла № 5 ім. Р. К. Ра пія Сум -
ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко -
го — роз кри ти сек рет по пу ляр нос ті ро ма ну
В. Скот та «Ай вен го»; роз ши ри ти знан ня
про іс то рич ний ко ло рит та з’ясу ва ти за со би
йо го ство рен ня у ро ма ні; роз ви ва ти вмін ня
роз різ ня ти ху дож ньо-ви ра жаль ні за со би
тек с ту, на вич ки вдум ли во го чи тан ня тек с -
ту, сло вес но го ма лю ван ня, спри я ти ви хо -
ван ню вдум ли во го чи та ча; про бу ди ти ці ка -
вість до чи тан ня ін ших тво рів В. Скот та;
роз ви ва ти фан та зію і мо ву

Роз роб ка уро ку «У чо му си ла лю бо ві?»
із за ру біж ної лі те ра ту ри в 5-му кла сі
Сань жа по ва Те тя на Ми ко ла їв на, ди рек тор,
учи тель за ру біж ної лі те ра ту ри та ро сій -
ської мо ви, Но во гри го рів ський НВК
«Загаль но ос віт ня шко ла І–ІІ сту пе нів —
до шкіль ний на вчаль ний за клад» Юр’їв -
сько го р-ну Дніп ро пет ров ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку з муль ти -
ме дій ною під трим кою (ме ді ап ре зен та ція
до да єть ся), ме та яко го — уза галь ни ти до -
свід, 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 -
ма ніт них про явів лю бо ві; об ґ рун то ву ва ти,
спи ра ю чись на влас ний до свід і до свід ін -
ших, 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
ес те тич ний смак; ви хо ву ва ти куль ту ру по -
чут тів

Роз роб ка уро ку «Мі фи Тро ян сько го
цик лу. Па ріс ви кра дає Єле ну. Тро ян ський
кінь» із за ру біж ної лі те ра ту ри у 8-му кла сі
Се реб рян ська Вік то рія Олек сан д рів на,
учи тель за ру біж ної лі те ра ту ри, Мар’янів -
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ський НВК «До шкіль ний на вчаль ний за -
клад — за галь но ос віт ня шко ла І–ІІІ сту пе -
нів» Ли сян сько го р-ну Чер ка ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко -
го — фор му ва ти вмін ня са мо ор га ні зо ву -
вати ся, зо се ред же но слу ха ти й ло гіч но
опра цьо ву ва ти ма те рі ал, від тво рю ва ти ін -
фор ма цію, до три му ва ти ся норм мов лен нє -
вої куль ту ри, зв’яз но ви слов лю ва ти ся, орі -
єн ту ва ти ся в ін фор ма цій но му прос то рі,
опра цьо ву ва ти й уза галь ню ва ти ін фор ма -
цію; роз ви ва ти ба жан ня спіл ку ва ти ся, слу -
ха ти, ро зу мі ти ін ших; спри я ти за сво єн ню
ду хов них і ес те тич них ба гатств люд ст ва,
про буд жу ва ти твор чу уяву, до пит ли вість;
озна йо ми ти з лі те ра ту рою ан тич ної до би,
особ ли вос тя ми ан тич ної куль ту ри; фор му -
ва ти уяв лен ня про вне сок пе ре кла да чів
у роз ви ток сві то вої куль ту ри

Роз роб ка уро ку «Р. Л. Сті вен сон
«Острів скар бів»» із за ру біж ної лі те ра ту -
ри в 6-му кла сі
Си няв ська Вік то рія Вік то рів на, учи тель ні -
мець кої мо ви та за ру біж ної лі те ра ту ри, До -
лин ська спе ці а лі зо ва на шко ла № 6 Іва но-
Фран ків ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — на вча ти сте жи ти
за ав тор ською дум кою у тво рі; по глиб лю ва -
ти на вич ки ана лі зу ху дож ньо го об ра зу, роз -
ви ва ти об раз не мис лен ня, спо сте реж ли -
вість; до нес ти до ді тей суть гу ма ніс тич них
іде а лів пись мен ни ка; спри я ти ви хо ван ню
муж нос ті, смі ли вос ті, по ряд нос ті

Роз роб ка уро ку «Жит тє вий і твор чий
шлях М. Шо ло хо ва» із за ру біж ної лі те ра -
ту ри в 7-му кла сі
Смов ська Іри на Юрі їв на, учи тель, Остер -
ська шко ла № 2 Ко зе лець ко го р-ну Чер ні -
гів ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко -
го — озна йо ми ти з жит тє вим і твор чим
шля хом Шо ло хо ва, до слі ди ти зв’язок пись -
мен ни ка з Укра ї ною, оха рак те ри зу ва ти об -
раз го лов но го ге роя; роз ви ва ти на вич ки
ана лі зу лі те ра тур но го тво ру та ге роя, умін -
ня сис те ма ти зу ва ти, ро би ти влас ні ви снов -
ки; ви хо ву ва ти по чут тя лю дя нос ті, доб ро ти,
пат рі о тиз му, від по ві даль нос ті од не за од но -
го, здат ність до спів чут тя, спів пе ре жи ван -
ня, вза є мо до по мо ги

Роз роб ка уро ку «Лю бов до лю дей —
це без цін ний дар (ха рак те рис ти ка об -

ра зу Пол лі ан ни)» із за ру біж ної лі те ра ту ри
в 5-му кла сі
Со ло нар На дія Сте па нів на, ди рек тор шко -
ли, Ча у сів ський ЕВК № 1 «До шкіль ний на -
вчаль ний за клад — за галь но ос віт ній на -
вчаль ний за клад І–ІІІ сту пе нів» Пер во май -
сько го р-ну Ми ко ла їв ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко -
го — на вчи ти ба чи ти і ро зу мі ти ба га то гран -
ність об ра зу Пол лі ан ни, по ка за ти роль
друж би в її жит ті; роз ви ва ти вмін ня ана лі -
зу ва ти про чи та не, уза галь ню ва ти, ро би ти
ви снов ки; роз ви ва ти ус не мов лен ня; ви хо -
ву ва ти спів чут тя, доб ро ту, вмін ня дру жи ти,
зна хо ди ти цін нос ті й орі єн ти ри в друж бі
і жит ті, здат ність до по зи тив но го сві то -
сприй нят тя; про дов жу ва ти фор му ван ня

клю чо вих ком пе тен т нос тей — ін фор ма цій -
ної, са мо ос віт ньої, со ці аль ної

Роз роб ка уро ку «Си лою мис тец т ва змі -
ни жит тя усьо го сві ту! (за по езією Б. Пас -
тер на ка)» із за ру біж ної лі те ра ту ри
в 11-му кла сі
Те ре щук Лю бов Іва нів на, учи тель за ру біж -
ної лі те ра ту ри, за ступ ник ди рек то ра з на -
вчаль но-ви хов ної ро бо ти, Тро їць кий НВК
«За галь но ос віт ній на вчаль ний за клад І–ІІІ
сту пе нів — До шкіль ний на вчаль ний за -
клад» Пет ро пав лів сько го р-ну Дніп ро пет -
ров ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — роз кри ти оду хот во -
ре ний світ пись мен ни ка че рез фак ти біо -
гра фії, ав то біо гра фіч ні тво ри, лі ри ку; роз -
ви ва ти вмін ня ана лі зу ва ти і ви раз но
чи та ти, ро зу мі ти фі ло соф ські та пей заж ні
тво ри; ви хо ву ва ти вмін ня про ни ка ти в сут -
ність ре чей, по чут тя пре крас но го че рез
поезію

Роз роб ка уро ку «Лі те ра ту ра до би Від -
род жен ня. За галь ні ві до мос ті про Від род -
жен ня як до бу єв ро пей ської куль ту ри» із
за ру біж ної лі те ра ту ри у 8-му кла сі
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.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко -
го — роз крит тя особ ли вос тей епо хи Від -
род жен ня та її зна чен ня для єв ро пей ської
та сві то вої лі те ра ту ри, озна йом лен ня з ви -
дат ни ми пред с тав ни ка ми цієї до би, під го -
тов ка уч нів до сприй нят тя тво рів пред с тав -
ни ків цієї епо хи; роз ви ток на ви чок до слід -
ниць кої ді яль нос ті, умін ня го ту ва ти
по ві дом лен ня і ви сту па ти з ни ми, ро би ти
мис тец т вознав чий та лі те ра ту ро знав чий
ко мен тар; роз ви ток ува ги і умін ня слу ха ти;
ви хо ван ня ін те ре су до куль ту ри епо хи Від -
род жен ня, гу ма ніз му

Роз роб ка уро ку «Р. Л. Сті вен сон «Ве -
ре со вий тру нок». Услав лен ня по дви -

гу в не при ми рен ній бо роть бі з іно зем ни -
ми за гар б ни ка ми. Фоль к лор ні еле мен ти
у тво рі» із за ру біж ної лі те ра ту ри в 7-му
кла сі
Усач Те тя на Гри го рів на, учи тель за ру біж -
ної лі те ра ту ри, Вер х ньо лан нів ська шко ла
Кар лів сько го р-ну Пол тав ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — по гли би ти знан ня
про твор чість Р. Л. Сті вен со на; ви зна чи ти
фоль к лор ні тра ди ції, їх роль у ба ла ді «Ве -
ре со вий тру нок»; роз кри ти іс то рич не тло
бала ди; удос ко на ли ти на вич ки ви раз но го
чи тан ня, умін ня ха рак те ри зу ва ти об ра зи
лі рич но го тво ру, ана лі зу ва ти ба ла ду за тех -
но ло гією проб лем но го на вчан ня; ви хо ву -
ва ти пат рі о тизм, праг нен ня до сво бо ди,
по чут тя влас ної не за леж нос ті

Роз роб ка уро ку «Ви крит тя штуч нос ті
люд ських по чут тів, про явів без ду хов нос ті
та вуль гар нос ті в опо ві дан нях А. П. Че хо ва
«Лю ди на у фут ля рі» та «Скрип ка Рот -
шиль да»» із за ру біж ної лі те ра ту ри в 10-му
кла сі

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 дер жав ний аг рар ний тех ні кум Оде -
ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та
якого — під вес ти до ро зу мін ня спе ци фі ки
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 -
дож ньо го тво ру; роз ви ва ти асо ці а тив не й
ло гіч не мис лен ня, ес те тич ний смак; фор -
му 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 цін нос тей

Роз роб ка уро ку «Вул ка нізм і вул ка -
ни, га ря чі дже ре ла і гей зе ри» з гео -

гра фії в 6-му кла сі
Хрис тич Ал ла Ми ко ла їв на, учи тель гео -
графії, Ска дов ська шко ла № 3 Хер сон -
ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко -
го — роз ши ри ти й по гли би ти знан ня про
вул ка ни і їх бу до ву, по зна йо ми ти з гео гра -
фією 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
есте тич но му ви хо ван ню шко ля рів на при -
кла 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 пред ме та

Роз роб ка уро ку «Жит тє вий шлях і осо -
бис тість Б. Пас тер на ка. Те ма по ета і по -
езії в твор чос ті мит ця» із за ру біж ної лі те -
ра ту ри в 11-му кла сі
Че ред ник Світ ла на Олек сі їв на, ви кла дач,
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 -
тав ська обл.
Ано та ція: На вчаль на: озна йо ми ти сту ден -
тів з основ ни ми ві ха ми жит тя та твор чос ті
Б. Пас тер на ка, до по мог ти їм ви зна чи ти
дже ре ла та лан ту мит ця, роз кри ти особ ли -
вос ті йо го по ети ки; роз ви ва ю ча: роз ви ва -
ти на вич ки ви раз но го чи тан ня та умін ня
про ни ка ти в суть ху дож ніх об ра зів; ви хов -
на: ви хо ву ва ти лю бов до по езії та праг нен -
ня до са мо вдос ко на лен ня

Ме то дич на роз роб ка «Вза є мо дія ро -
ман тиз му і ре аліз му: М. Ю. Лер мон тов»
із за ру біж ної лі те ра ту ри в 9-му кла сі
Ще пет ньо ва Оль га Вік то рів на, Мол ча но ва
Оль га Сер гі їв на, учи те лі ро сій ської мо ви,
лі те ра ту ри та за ру біж ної лі те ра ту ри, Ку ра -
хів ська шко ла № 5 Мар’їн сько го р-ну До -
нець кої обл.
Ано та ція: Роз роб ка на вчаль но го елек т рон -
но го кон тен ту для ди стан цій ної шко ли

Іно зем ні мо ви

Роз роб ка уро ку «Чим ти лю биш зай ма -
ти ся» з ні мець кої мо ви в 5-му кла сі
Бо гін ська Ла ри са Пет рів на, учи тель ні мець -
кої мо ви, за ступ ник ди рек то ра з ви хов ної
ро бо ти, Бі ло цер ків ська шко ла № 15 Ки їв -
ської обл.
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Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — тре ну ва ти уч нів ужи -
ва ти лек си ку до те ми «Віль ний час»; роз ви -
ва ти вмін ня чи тан ня та мов лен ня; на вча ти
роз по ві да ти про впо до бан ня; тре ну ва ти на -
вич ки ауді ю ван ня за те мою

Роз роб ка уро ку «Роз мо ви в бан ку» з іс -
пан ської мо ви в 11-му кла сі
Гром Оль га Олек сан д рів на, учи тель іс пан -
ської мо ви, Хер сон ська спе ці а лі зо ва на
шко ла № 54 з по глиб ле ним ви вчен ням
іспан ської та ін ших іно зем них мов.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, освіт ня ме та яко го — вчи ти об -
міню ва тись ін фор ма цією, ви слов лю ю чи
свою дум ку; по гли би ти знан ня уч нів з те ми
«Гро ші»; за лу ча ти уч нів до куль ту ри мо ви,
що ви вча єть ся

Роз роб ка за нят тя «Чу до ва мить» з ні -
мець кої мо ви в 5-х — 9-х кла сах
Край ник Га ли на Дмит рів на, учи тель, Бе ле -
їв ська шко ла До лин сько го р-ну Іва но-
Фран ків ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект фа куль та тив но го
за нят тя, ме та яко го — за до по мо гою вір шів
роз ви ва ти по чут тя кра си во го, доб ро го став -
лен ня до лю дей і до при ро ди; на вча ти оці -
ню ва ти своє міс це в мо ло діж ній куль ту рі,
спри я ти со ці о куль тур но му роз вит ку осо -
бис тос ті; ак ти ві зу ва ти вжи ван ня лек си ки,
гра ма тич них кон ст рук цій із zu, склад но під -
ряд них ре чень, трьох основ них форм діє -
слів; роз ви ва ти діа ло гіч не і мо но ло гіч не
мов лен ня

Роз роб ка уро ку «Der Geburtstag» з ні -
мець кої мо ви в 5-му кла сі
На за ро ва Люд ми ла Вік то рів на, учи тель ні -
мець кої мо ви, Дніп ро дзер жин ський ЗНЗ
І сту пе ня — гім на зія № 39 Дніп ро пет ров -
ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко -
го — ак ти ві зу ва ти ви вчен ня лек си ки в усіх
ви дах мов лен нє вої ді яль нос ті; по вто ри ти
по ряд ко ві чис лів ни ки; на вчи ти пи са ти
запро шен ня; на вчи ти ар гу мен ту ва ти свої
ідеї; роз ви ва ти на вич ки сприй нят тя на слух
з на ступ ним ви хо дом на ко му ні ка цію; на -
вча ти ак тив ної спів пра ці під час пар ної
та гру по вої ро бо ти; ви хо ву ва ти то ле ран т не
і по важ не став лен ня до спів роз мов ни ка

Роз роб ка уро ку «Mein Studium an der
Fachschule» з ні мець кої мо ви в 2-му кла сі
Пер мя ко ва Іри на Олек сан д рів на, ви кла дач
іно зем ної мо ви, Ви ще про фе сій не учи ли ще
№ 17 м. Ге ні че ська Хер сон ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — уза галь ни ти і сис те -
ма ти зу ва ти лек сич ний ма те рі ал з те ми; тре -
ну ва ти в діа ло гіч них і мо но ло гіч них ви слов -
лю ван нях з те ми; удос ко на лю ва ти на вич ки
сприй ма ти текст на слух, здо га ду ю чись про
зна чен ня не зна йо мих слів за кон тек с том;
учи ти чи та ти текст із пов ним ро зу мін ням
про чи та но го; роз ви ва ти мов ну ре ак цію, на -
вич ки ауді ю ван ня, уяву, умін ня ло гіч но, по -
слі дов но ви слов лю ва ти дум ки ні мець кою
мо вою; ви хо ву ва ти по ва гу до лю дей пра ці,
до всіх про фе сій, доб ро зич ли вість і то ле -
ран т ність у спіл ку ван ні

Роз роб ка уро ку «Das Schulleben» з ні -
мець кої мо ви в 6-му кла сі

Си няв ська Вік то рія Вік то рів на, учи тель ні -
мець кої мо ви та за ру біж ної лі те ра ту ри, До -
лин ська спе ці а лі зо ва на шко ла № 6 Іва но-
Фран ків ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку з муль ти -
ме дій ною під трим кою (ме ді ап ре зен та ція
до да єть ся), ме та яко го — опра цю ва ти лек -
си ку те ми, за крі пи ти гра ма тич ний ма те рі ал
та ак ти ві зу ва ти на вич ки ви мо ви за те мою;
учи ти вес ти бе сі ду і роз по ві да ти про шко лу
в мо но ло гіч но му ви слов лю ван ні; роз ви ва ти
на вич ки діа ло гіч но го мов лен ня й ін шо мов -
но го сприй ман ня; ви хо ву ва ти лю бов і по ва -
гу до шко ли

Роз роб ка уро ку «La presse e’crite»
з фран цузь кої мо ви у 8-му кла сі
Тка чук На дія Олек сан д рів на, учи тель
фран цузь кої мо ви, Со ло ни ців ський ко ле гі -
ум Дер га чів сько го р-ну Хар ків ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку з муль ти -
ме дій ною під трим кою (ме ді ап ре зен та ція
до да єть ся), ме та яко го — роз ши рю ва ти
знан ня про пе рі о дич ні ви дан ня та їх роль
у жит ті сус піль ст ва; по пов ню ва ти слов -
нико вий за пас, зба га чу ю чи йо го но ви ми
по нят тя ми й тер мі на ми; удос ко на лю ва ти
мов лен нє ві вмін ня, роз ви ва ти на вич ки
ауді ю ван ня та чи тан ня, умін ня уза галь ню -
ва ти фак ти, ло гіч но ви слов лю ва ти дум ки,
роз ви ва ти зо ро ву пам’ять і кон тек с ту аль ну
здо гад ку; ви хо ву ва ти куль ту ру спіл ку ван -
ня, то ле ран т не став лен ня до ду мок ін ших,
за ці кав ле ність у влас но му ін те лек ту аль но -
му роз вит ку

Інтег ро ва ні уро ки

Роз роб ка уро ку «По пе ред жен ня та вре -
гу лю ван ня при род них та ан т ро по ген них
ка та строф і по до лан ня їх на слід ків» з еко -
ло гії та ан г лій ської мо ви в 10-му кла сі
Бан ду ра Юлія Олек сан д рів на, ви кла дач;
Рудик Люд ми ла Олек сан д рів на, ви кла дач,
Ро мен ський ко ледж Ки їв сько го на ці о наль -
но го еко но міч но го уні вер си те ту іме ні Ва ди -
ма Геть ма на, Сум ська обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку з муль ти -
ме дій ною під трим кою (ме ді ап ре зен та ція
до да єть ся), на вчаль на ме та яко го — озна йо -
ми ти з по нят тям «ка та стро фа», по гли би ти й
сис те ма ти зу ва ти знан ня про при род ні й ан -
т ро по ген ні ка та стро фи, при чи ни їх ви ник -
нен ня, сфор му ва ти пер вин ні знан ня про
шля хи вре гу лю ван ня, спри я ти фор му ван -
ню пер вин них умінь оці ню ва ти про яв ка та -
строф у всьо му сві ті та на те ри то рії Укра ї -
ни, ак ти ві зу ва ти й уза галь ни ти ан г ло мов ну
лек си ку з те ми, удос ко на лю ва ти на вич ки
зв’яз но го мов лен ня

Роз роб ка уро ку «До по ба чен ня, Зи -
монь ко-зи мо!» з ло го пе дії та ма лю ван ня
в 2-му кла сі
Бер шан ська Світ ла на Ми ко ла їв на, ло го пед;
Тол ка чо ва На та ля Ана то лі їв на, учи тель мо -
лод ших кла сів, Гір ська шко ла По пас нян -
сько го р-ну Лу ган ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку з муль -
тиме дій ною під трим кою, ме та яко го —

узагаль ни ти й уточ ни ти знан ня про зи му,
зи мо ві за ба ви; спри я ти роз вит ку емо цій ної
чуй нос ті, ес те тич ної сприй нят ли вос ті; роз -
ши рю ва ти уяв лен ня про кляк сог ра фію
як один з ви дів зоб ра жаль ної твор чос ті;
роз кри ва ти мож ли вос ті не тра ди цій них за -
со бів в зоб ра жен ні кра си, ста нів при ро ди
взим ку; роз ши рю ва ти слов ник за ра ху нок
слів-дій, слів-ознак; роз ви ва ти мов не чут тя
шля хом утво рен ня спо рід не них слів; ко ри -
гу ва ти дріб ну і ар ти ку ля тор ну мо то ри ку,
ува гу, пам’ять; ви хо ву ва ти лю бов і дбай ли -
ве став лен ня до при ро ди, праг нен ня пік лу -
ва ти ся про своє здо ров’я

Роз роб ка уро ку «Scotland. Robert Burns
and his poem «My Heart’s in the Highlands».

Ро берт Бернс “Моє сер це в вер хо ви ні…”»
з англій ської мо ви та за ру біж ної лі те ра ту ри
в 6-му кла сі
Дим ко ва Лю бов Ми хай лів на, учи тель анг -
лій ської мо ви; Ка ре та Те тя на Олек сан д рів -
на, учи тель за ру біж ної лі те ра ту ри, Олек -
сан д рій ський НВК «За галь но ос віт ній
навчаль ний за клад І–ІІІ ст. № 12 — до -
шкіль ний на вчаль ний за клад» Кі ро во -
градської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку. 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. По зна йо ми ти з осо -
бис тіс тю Р. Бер н са, йо го вір шем «Моє
серце в вер хо ви ні», вчи ти ха рак те ри зу ва ти
об раз лі рич но го ге роя; ви яв ля ти особ ли вос -
ті ху дож ньої мо ви тво ру; роз ви ва ти уяву,
зв’яз не мов лен ня; при щеп лю ва ти ін те рес
до ду хов них на дбань люд ст ва, лю бов до чи -
тан ня

Роз роб ка уро ку «Мій улюб ле ний
фрукт» з ук ра їн ської мо ви, об ра зот вор -
чого мис тец т ва та основ здо ров’я в 3-му
кла сі
Дом б ров ська На та лія Ми хай лів на, учи тель
по чат ко вих кла сів; Мий ник Та мі ла Ро ма -
нів на, учи тель об ра зот вор чо го мис тец т ва,
Тер но піль ська об лас на екс пе ри мен таль на
ком п лек с на шко ла мис тецтв ім. І. Ге ре ти.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — на вча ти скла да ти
текст-опис, пе ре да ва ти на ма люн ку об’єм;
за крі пи ти знан ня про ві та мі ни та мік ро еле -
мен ти; удос ко на лю ва ти на вич ки ус но го
мов лен ня, роз ви ва ти ува гу, сприй нят тя,
пам’ять; ви хо ву ва ти аку рат ність і дбай ли ве
став лен ня до здо ров’я

Роз роб ка уро ку «Ка те го рія «за бруд нен -
ня». Основ ні ан т ро по ген ні дже ре ла за -
бруд нен ня на вко лиш ньо го се ре до ви ща.
Сис те ма ти за ція і уза галь нен ня знань з те -
ми «Комп’ютер ні пре зен та ції Power Point»»
з еко ло гії та ін фор ма ти ки в 11-му кла сі
До ско чин ська Оль га Ярос ла вів на, учи тель
ін фор ма ти ки; Спіль ник Іри на Євге нів на,
учи тель еко ло гії та хі мії, Львів ська шко ла
№ 62.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку з муль ти -
ме дій ною під трим кою (ме ді ап ре зен та ція
до да єть ся), ме та яко го — роз кри ти суть
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понят тя «за бруд нен ня»; по ши ри ти знан ня
про ан т ро по ген ні дже ре ла за бруд нен ня на -
вко лиш ньо го се ре до ви ща; роз гля ну ти ви ди
за бруд нень і їх вплив на ком по нен ти при ро -
ди, жи ві ор га ніз ми; фор му ва ти вмін ня де -
мон ст ру ва ти пре зен та ції, до да ва ти гі пер по -
си лан ня, кноп ки ке ру ван ня, ані ма цій ні
ефек ти, зву ки

Роз роб ка уро ку «Пред с тав лен ня пре -
зен та ції «Моя кра ї на Укра ї на». Кон тур на
кар та Укра ї ни. Вчи мо ся лю би ти свою
Бать ків щи ну» з ін фор ма ти ки, при ро до -
знав ст ва й кур су «Я у сві ті» в 4-му кла сі
Ко кай ло Юлія Ва си лів на, учи тель при ро до -
знав ст ва та кур су «Я у сві ті»; Пи ріг Ва лен -
ти на Пет рів на, учи тель ін фор ма ти ки, Тер -
но піль ська об лас на ком п лек с на екс пе ри -
мен таль на шко ла мис тецтв.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
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 яко го —
фор му ва ти при ро до знав чу ком пе тен т -
ність, уяв лен ня про при ро ду Укра ї ни, на ці -
о наль ну сві до мість, умін ня слу ха ти, до во -
ди ти свою дум ку, ІКТ-ком пе тен т нос ті
та клю чо ві ком пе тен т нос ті для ре алі за ції
твор чо го по тен ці а лу ді тей, на вич ки са мо -
стій ної ро бо ти, ба жан ня та ці ка вість до по -
шу ко вої ро бо ти; під ви щу ва ти ін фор ма цій -
ну куль ту ру

Роз роб ка уро ку-бе сі ди «Чо му лю ди на
не мо же іс ну ва ти без при ро ди? Пра ви ла
пе ре хо ду ву лиць і до ро ги. Пе ре хід до ро ги
при ру сі гру па ми по ву ли ці» в 4-му кла сі
Ко кай ло Юлія Ва си лів на, учи тель при ро до -
знав ст ва; Дар мог рай Люд ми ла Ро ма нів на,
ви хо ва тель гру пи про дов же но го дня, Тер -
но піль ська об лас на ком п лек с на екс пе ри -
мен таль на шко ла мис тецтв ім. І. Ге ре ти.
Ано та ція: План кон с пект ін тег ро ва но го за -
нят тя: уро ку з при ро до знав ст ва й ви хов ної
бе сі ди з без пе ки до рож ньо го ру ху

Роз роб ка уро ку «Спіль на ро бо та з он -
лай но ви ми до ку мен та ми в мар ке тин го вій
ді яль нос ті» з ін фор ма ти ки та еко но мі ки
в 11-му кла сі
Ку чер На та лія Во ло ди ми рів на, учи тель ін -
фор ма ти ки; Ру ден ко Оле на Фе до рів на, учи -
тель еко но мі ки та гео гра фії, Бер ди чів ський
НВК «Шко ла-гім на зія-лі цей» № 10 Жи то -
мир ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко -
го — пе ре ві ри ти рі вень за сво єн ня основ -
них по нять і прий о мів ро бо ти з про гра мою
MS PowerPoint; фор му ва ти ці ліс ну сис те му
осо бис тіс них знань про рек ла му, струк -
туру ю чи ви вче ний те о ре тич ний ма те рі ал
че рез удос ко на лен ня вмінь та на ви чок ви -
ко ри стан ня ІКТ; роз ви ва ти твор чі вмін ня,
ко му ні ка тив ну й ін фор ма цій ну ком пе тен т -
нос ті че рез про ек т ну ді яль ність; ви хо ву ва -
ти куль ту ру еко но міч но го мис лен ня й мо ви,
сві до мий ви бір про фе сії

Роз роб ка уро ку «Куль ту ра мов лен ня.
Спіль не та від мін не в ук ра їн ській і ро сій -
ській мо вах» з ук ра їн ської та ро сій ської
мов у 10-му кла сі спе ці аль ної шко ли
Куш ні рен ко О. В., учи тель ук ра їн ської мо -
ви та лі те ра ту ри; Куз нє цо ва В. О., учи тель

ро сій ської мо ви та за ру біж ної лі те ра ту ри,
Хар ків ська спе ці аль на шко ла-ін тер нат № 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,
пра цю ва ти над по пе ред жен ням та ких по -
ми лок; роз ви ва ти вмін ня зі став ля ти, по рів -
ню ва ти, ро би ти ви снов ки, удос ко на лю ва -
ти ус не мов лен ня; ви хо ву ва ти лю бов
до рід ної мо ви, по ва гу до ін ших мов; слід -
ку ва ти за пра виль ною ви мо вою слів, ре -
чень; ди фе рен ці ю ва ти з-д

Роз роб ка уро ку «За сто су ван ня по хід -
ної при розв’язу ван ні фі зич них за дач»

з ма те ма ти ки та фі зи ки в 11-му кла сі
Ли сак Вік то рія Ва ле рі їв на, ви кла дач; Ді ор -
ді ца Іван Ми ко лай о вич, ви кла дач, Олек сан -
д рій ський тех ні кум Бі ло цер ків сько го на ці -
о наль но го аг рар но го уні вер си те ту, Кі ро во -
град ська обл.
Ано та ція: Ме то дич на роз роб ка пред с тав ле -
на у ви гля ді сце на рію бі нар но го за нят тя
з ви ко ри стан ням різ них ме то дів ак ту а лі за -
ції та за сво єн ня знань. Ме та за нят тя спря -
мо ва на на уза галь нен ня і сис те ма ти за цію
знань про по хід ну та за кріп лен ня на ви чок
зна ход жен ня по хід ної при розв’язу ван ні
при клад них за дач

Роз роб ка уро ку «Ро ман ти ка при год
Жу ля Вер на, роз ка за на Мар ком Вов ч ком»
з ін тег ро ва но го кур су «Лі те ра ту ра» та ук -
ра їн ської лі те ра ту ри в 6-му кла сі
Май о ри хи на Оле на Ва лен ти нів на, учи тель
ро сій ської мо ви та лі те ра ту ри; Лав ри нен ко
Алі на Оле гів на, учи тель ук ра їн ської мо ви
та лі те ра ту ри, Хер сон ське Не дер жав не
НВО «До шкіль ний за клад — спе ці а лі зо -
вана шко ла І–ІІІ сту пе нів «Ха бад» з по -
глиб ле ним ви вчен ням ів ри ту та ан г лій ської
мо ви».
Ано та ція: План-кон с пект уро ку з муль ти -
ме дій ною під трим кою, ме та яко го — по зна -
йо ми ти з Жу лем Вер ном, од них з пер ших
пе ре кла да чів йо го тво рів ро сій ською Мар -
ком Вов ч ком, спе ци фі кою жан ру ро ма ну;
вчи ти ана лі зу ва ти ху дож ній твір, скла да ти
мар ш рут по до ро жі ге ро їв на кар ті; роз ви ва -
ти твор чі здіб нос ті, на вич ки ана лі тич ної ро -
бо ти над тек с том, ус ну й пись мо ву мо ву,
при щеп лю ва ти лю бов до чи тан ня; роз ви ва -
ти ес те тич ні здіб нос ті; ви хо ву ва ти кра щі
люд ські якос ті

Роз роб ка уро ку «До ля ді тей у твор чос ті
пись мен ни ків Б. Д. Грін чен ка та В. Г. Ко ро -
лен ка» з ук ра їн ської та за ру біж ної лі те ра -
ту ри в 6-му кла сі
Ми ки тен ко A. M., учи тель ук ра їн ської лі те -
ра ту ри; Івах нен ко Н. В., учи тель за ру біж ної
лі те ра ту ри, Ста ро біль ська шко ла № 4 Лу -
ган ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — про дов жу ю чи пра -
цю ва ти над тво ра ми, уч ні ма ють зро зу мі ти
пси хо ло гію го лов них ге ро їв, їх по ве дін ку;
роз ви ва ти вмін ня віль но й емо цій но ви -
слов лю ва ти свої дум ки, ви кли ка ти в уч нів

гли бо ке спів чут тя до зне до ле них ді тей,
фор му ва ти не ор ди нар ну осо бис тість, твор -
чу уяву й фан та зію; ви хо ву ва ти ху дож нім
сло вом лю бов, доб ро ту, ми ло сер дя, здат -
ність до спів пе ре жи ван ня, то ле ран т не став -
лен ня до ба чен ня ін ших, по ва гу до сво їх од -
но літ ків

Роз роб ка уро ку «Спе ци фі ка ім п ре сі о -
ніз му в жи во пи сі та в ук ра їн ській лі те ра -
ту рі кін ця XIX — по чат ку ХХ ст.» з ук ра їн -
ської лі те ра ту ри та ху дож ньої куль ту ри
в 10-му кла сі
Пи ли пен ко Ла ри са Вік то рів на, учи тель об -
ра зот вор чо го мис тец т ва і ху дож ньої куль -
ту ри; Сту пак Те тя на Ана то лі їв на, учи тель
ук ра їн ської мо ви і лі те ра ту ри, Ки їв ська
спе ці а лі зо ва на шко ла № 173.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко -
го — ак ти ві зу ва ти і за крі пи ти знан ня про
мис тець кі те чії і на прям ки; з’ясу ва ти при -
чи ни по яви, фі ло соф ські за са ди, основ ні
озна ки ім п ре сі о ніз му в жи во пи сі та ук ра -
їнській лі те ра ту рі; роз ви ва ти на вич ки
аналі зу зраз ків ім п ре сі о ніз му в ук ра їн ській
лі те ра ту рі й об ра зот вор чо му мис тец т ві;
умін ня зі став ля ти різ ні сти лі; роз ви ва ти
філо ло гіч ну чут ли вість та ес те тизм; ви хо -
вува ти ду хов ність, не пе ре січ ні мо раль ні
цін нос ті

Роз роб ка уро ку «Уза галь нен ня знань
і вмінь з те ми «Ро бо та з пре зен та ці я ми».
Пе ре гляд ство ре ної пре зен та ції. Якщо хо -
чеш змі ни ти світ — змі ни ся сам. В. Не стай -
ко «При го ди Близ нят-ко зе нят»» з ін фор -
ма ти ки та по за клас но го чи тан ня в 3-му
кла сі
Пи ріг Ва лен ти на Пет рів на, учи тель ін фор -
ма ти ки в по чат ко вих кла сах; Мо роз Те тя на
Ро ма нів на, учи тель по чат ко вих кла сів, Тер -
но піль ська об лас на ком п лек с на шко ла мис -
тецтв ім. І. Ге ре ти.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко -
го — про дов жи ти озна йом лю ва ти із се ре до -
ви щем ре дак то ра пре зен та цій; за крі пи ти
ра ні ше на бу ті на вич ки ро бо ти в про гра мі
PowerPoint; фор му ва ти ІКТ-ком пе тен т нос ті
та клю чо ві ком пе тен т нос ті для ре алі за ції
твор чо го по тен ці а лу ді тей, на вич ки са мо -
стій ної ро бо ти; роз ви ва ти пам’ять і ло гіч не
мис лен ня; під ви щу ва ти ін фор ма цій ну
культу ру; ви хо ву ва ти ін те рес до пред ме та;
фор му ва ти осмис ле не став лен ня до за галь -
но люд ських цін нос тей і на вик уза галь нюва -
ти про чи та не; вчи ти орі єн ту ва ти ся в книж -
ці; зба га чу ва ти слов ни ко вий за пас; роз ви ва -
ти ана лі тич не мис лен ня, вмін ня пра цю ва ти
ко ман дою; ви хо ву ва ти доб ро ту, чуй ність,
ми ло сер дя до ін ших та осуд про явів жор с то -
кос ті, бай ду жос ті, заз д ро щів, ли це мір ст ва

Роз роб ка уро ку «За галь на ха рак те -
рис ти ка про мис ло вос ті Укра ї ни.

Склад ні ре чен ня. Про мис ло вість у твор -
чос ті пись мен ни ків рід но го краю» з гео -
гра фії та ук ра їн ської мо ви у 8-му кла сі
Ре ва Н.В., ди рек тор; Ре ва О.В., учи тель гео -
гра фії, Кам’ян ський НВК гім на зія № 11 —
спе ці а лі зо ва на шко ла з по глиб ле ним ви -
вчен ням іно зем них мов І сту пе ня — до -
шкіль ний на вчаль ний за клад «Еври ка»
Дніп ро пет ров ської обл.
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Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко -
го — за сво ю ва ти но ві знан ня та спо со би дії
че рез ак ти ві за цію ро зу мо вої ді яль нос ті,
сфор му ва ти по нят тя «про мис ло вість»,
«між га лу зе вий ком п лекс», «фун к ці о наль на
струк ту ра гос по дар ст ва», «склад но під ряд ні
ре чен ня з під ряд ни ми озна чаль ни ми та
з’ясу валь ни ми»; сфор му ва ти уяв лен ня про
га лу зе ву й те ри то рі аль ну струк ту ри про -
мис ло вос ті; роз ви ва ти вмін ня та на вич ки
ко рис ту ва ти ся різ ни ми дже ре ла ми ін фор -
ма ції, вста нов лю ва ти ло гіч ні зв’яз ки, пра -
цю ва ти в гру пі; ви хо ву ва ти ак тив ну жит тє -
ву по зи цію, по зи тив не став лен ня до іс то рії
на ро ду, лю бов до ук ра їн ської лі те ра ту ри

Роз роб ка уро ку «Мас ш таб і йо го ви ко -
ри стан ня» з ма те ма ти ки та на вко лиш ньо -
го сві ту (про гра ма «Рос ток») в 6-му кла сі
Ру мян це ва Лю бов Во ло ди ми рів на, учи тель
ма те ма ти ки (за ступ ник ди рек то ра); Спір -
ко ва Оле на Олек сан д рів на, учи тель гео гра -
фії, Ки їв ська гім на зія № 287.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку з муль ти -
ме дій ною під трим кою (ме ді ап ре зен та ція
до да єть ся), ме та яко го — уза галь ни ти і за -
крі пи ти знан ня з те ми, про вес ти кон т роль
на вчаль них до сяг нень; фор му ва ти вмін ня
ви зна ча ти на прям ки і від ста ні на кар ті, пра -
цю ва ти в гру пі та в па рі; роз ви ва ти спо -
стереж ли вість, са мо стій ність ло гіч но го
мис лен ня, ма те ма тич ні здіб нос ті, ува гу,
пам’ять, умін ня пра цю ва ти з дже ре ла ми
гео гра фіч ної ін фор ма ції, ство рю ва ти об раз
об’єк та, ви ко рис то ву ю чи ін тер ак тив ні тех -
но ло гії; ви хо ву ва ти по важ не став лен ня
до пра ці кар то гра фів, при ро ди рід но го
краю, ін те рес до пред ме тів на при кла ді
між пред мет ної ін тег ра ції, ви ко рис то ву ю чи
тех но ло гію ді яль ніс но го ме то ду

Роз роб ка уро ку «Моя по до рож у Все -
світ — A journey into space» з ан г лій ської
мо ви та гео гра фії в 5-му кла сі
Ру мян це ва Лю бов Во ло ди ми рів на, учи тель
ан г лій ської мо ви; Спір ко ва Оле на Олек сан -
д рів на, учи тель гео гра фії, Ки їв ська гім на зія
№ 287.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку з муль ти -
ме дій ною під трим кою (ме ді ап ре зен та ція
до да єть ся), прак тич на ме та яко го —
узагаль ни ти й сис те ма ти зу ва ти знан ня
з ви вче ної те ми; удос ко на ли ти на вич ки мо -
но ло гіч но го мов лен ня на рів ні ре чен ня
та діа ло гіч но го мов лен ня з опо рою на на оч -
ність; удос ко на ли ти вмін ня ауді ю ва ти
текст, іг но ру ю чи не зна йо мі сло ва; сфор му -
ва ти на вич ки до слід ниць кої ро бо ти

Роз роб ка уро ку «Їжа в Укра ї ні. При го -
ту ван ня стра ви за улюб ле ним ре цеп том»
з ан г лій ської мо ви і тру до во го на вчан ня
в 5-му кла сі
Се ке лик Іри на Іго рів на, учи тель ан г лій ської
мо ви; Гуль ко Оль га Бог да нів на, учи тель
тру до во го на вчан ня, Тер но піль ська шко ла
№ 21.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — за крі пи ти лек сич ні
на вич ки з те ми «Їжа», роз ви ва ти на вич ки
чи тан ня, ус но го мов лен ня, пись ма, ауді ю -
ван ня, озна йо ми ти з най по пу ляр ні ши ми
ук ра їн ськи ми стра ва ми, на вчи ти пра цю ва -

ти в гру пах; сфор му ва ти прак тич ні вмін ня
при го ту ван ня страв за влас ним ре цеп том,
роз ви ва ти твор че мис лен ня, ува гу, уяву; ви -
хо ву ва ти са мо стій ність, від по ві даль ність,
куль ту ру хар чу ван ня

Роз роб ка уро ку «Щед рий ве чір, доб рий
ве чір!» з ук ра їн ської лі те ра ту ри та му зи ки
в 6-му кла сі
Фо мен ко Оле на Ми ко ла їв на, учи тель ук ра -
їн ської мо ви та лі те ра ту ри; Фо мен ко Світ -
ла на Пав лів на, учи тель му зи ки, Кра ма тор -
ська шко ла № 18 До нець кої обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, на вчаль -
на ме та яко го — по гли би ти знан ня про тра -
ди ції ук ра їн сько го на ро ду, удос ко на лю ва -
ти на вич ки ви раз но го чи тан ня, за крі пи ти
ви вче не про ка лен дар но-об ря до ві піс ні, їх -
ні ху дож ні особ ли вос ті; удос ко на лю ва ти
во каль но-хо ро ві на вич ки; фор му ва ти уяв -
лен ня про зв’язок му зи ки з жит тям, зо се -
ре 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;
фор му ва ти вмін ня емо цій но, твор чо ви ко -
ну ва ти на род ні піс ні, пра цю ва ти над про -
ек та ми

Роз роб ка уро ку «Ті ла обер тан ня.
Об’єм та пло щі по вер хонь тіл обер тан -

ня. Ство рен ня пре зен та ції в про гра мі
Power Point» з ма те ма ти ки та ін фор ма ти ки
в 11-му кла сі
Чо лов ська Те тя на Кузь мів на, ви кла дач;
Юзи шин На та лія Андрі їв на, ви кла дач, Чор -
т ків ське ВПУ Тер но піль ської обл.
Ано та ція: Кон с пект уро ку на за яв ле ну те му
з муль ти ме дій ною пре зен та цією, ме та яко -
го — сис те ма ти зу ва ти й уза галь ни ти знан -
ня, вмін ня і на вич ки з те ми; під го ту ва ти
до кон т роль ної ро бо ти; по гли би ти та роз -
ши ри ти вмін ня та на вич ки ро бо ти з ком -
п’ютер ни ми тес та ми і пре зен та ці я ми;
розви ва ти ло гіч не мис лен ня, прос то ро ве
уяв лен ня, сві то гляд уч нів

Роз роб ка бі нар но го уро ку з об ра зот -
вор чо го мис тец т ва й ал геб ри «Те о рія

ймо вір нос ті»
Ящи шин Т. І., учи тель об ра зот вор чо го мис -
тец т ва; Орос Н. Т., вчи тель ма те ма ти ки,
Тер но піль ська об лас на ком п лек с на екс пе -
ри мен таль на шко ла мис тецтв ім. І. Ге ре ти.
Ано та ція: Роз роб ка бі нар но го уро ку з об ра -
зот вор чо го мис тец т ва й ал геб ри на за яв ле -
ну те му з ви ко ри стан ням біо адек ват них
тех но ло гій

Роз роб ка уро ку «Охо ро на при ро ди
в рід но му краї. Хар ків ський зоо парк»

з при ро до знав ст ва та ма те ма ти ки в 4-му
кла сі
Ба ба є ва Світ ла на Іва нів на, учи тель по чат -
ко вих кла сів, Хар ків ська шко ла № 31.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — фор му ва ти ін фор ма -
цій ну, ко му ні ка тив ну ком пе тен т ність, фор -
му ва ти вмін ня за сто со ву ва ти на бу ті знан ня
для ви рі шен ня жит тє вих за вдань, фор му -
вати ці ліс не сприй нят тя сві ту, роз ви ва ти
кри тич не мис лен ня, умін ня ви слов лю ва ти
свою дум ку, ви хо ву ва ти по ва гу до спів роз -
мов ни ка, бе реж не став лен ня до при ро ди

Роз роб ка уро ку «Ко рінь сло ва. Спіль -
но ко ре не ві сло ва. При ро да на вко ло нас»
з ук ра їн ської мо ви та при ро до знав ст ва
в 2-му кла сі
Ба ка ляр Іри на Во ло ди ми рів на, учи тель по -
чат ко вих кла сів, Хар ків ська шко ла № 153.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та
якого — ввес ти тер мі ни «ко рінь сло ва»,
«спо рід не ні сло ва», на вча ти роз різ ня ти
спіль но ко ре не ві сло ва на осно ві до слід -
жен ня спо рід не нос ті; за кріп лю ва ти уяв -
лен ня про жи ву і не жи ву при ро ду, різ но ма -
ніт ність тва рин і рос лин; роз ви ва ти зв’яз не
мов лен ня, ана лі ти ко-син те тич ні вмін ня,
спо сте реж ли вість, твор чі здіб нос ті, мов не
чут тя, асо ці а тив ну пам’ять, ло гіч не мис лен -
ня; ви хо ву ва ти за ці кав ле ність рід ною мо -
вою, ін те рес до пі знан ня при ро ди, дбай ли -
ве став лен ня до при ро ди

Роз роб ка уро ку «Ко ляд ки. Чис ла пер -
шої ти ся чі, до да ван ня і від ні ман ня чи сел»
з ма те ма ти ки та пред ме та «Я і світ» у 3-му
кла сі
Буз ня ко ва На та лія Вік то рів на, учи тель по -
чат ко вих кла сів, Оде ська спе ці а лі зо ва на
шко ла № 10 іме ні льот чи ків-кос мо нав тів
Г. Т. Доб ро воль сько го та Г. С. Шо ні на.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — зна йо ми ти з на род -
ни ми тра ди ці я ми ук ра їн сько го на ро ду, про -
дов жи ти ро бо ту над фор му ван ням нави чок
ус но го й пи сем но го ра хун ку, розв’язу ван -
ням за дач і при кла дів, роз ви вати мис лен ня,
ма те ма тич ну мо ву, пам’ять, ви хо ву ва ти лю -
бов до рід но го краю, до тра ди цій

Роз роб ка уро ку «Ін тер ак тив ні пре -
зен та ції (ре алі за ція пе ре хо дів між

слай да ми за до по мо гою гі пер по си лань
і сис те ми на ві га ції). Ані ма цій ні ефек ти
змі ни слай дів. Йо го ве лич ність за кон»
з ін фор ма ти ки та пра во знав ст ва в 10-му
кла сі
Бут рий Зі но вія Іва нів на, учи тель ін фор ма -
ти ки, Кос те нів ський НВК «ЗНЗ І–ІІІ ст. —
ДНЗ» Пе ре миш лян сько го р-ну Львів -
ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку з муль ти -
ме дій ною під трим кою (ме ді ап ре зен та ція
до да єть ся), ме та яко го — фор му ван ня по -
нять ані ма ції та ефек ту змі ни слай ду, знань
про ти пи ані ма цій них ефек тів, спо со би до -
да ван ня ані ма цій них ефек тів, на ви ків
засто су ван ня на бу тих знань у прак тич ній
ді яль нос ті; ви хо ван ня гар мо ній но го сприй -
нят тя комп’ютер них тех но ло гій та ін фор -
ма цій ної куль ту ри; роз ши рен ня пра во вих
знань; при щеп лен ня ін те ре су до знань і ви -
ко нан ня за ко нів, Кон с ти ту ції Укра ї ни,
основ тру до во го за ко но дав ст ва, кри мі наль -
но го, ци віль но го, ад мі ніс т ра тив но го пра ва;
фор му ван ня гро ма дян ської куль ту ри, ви -
хован ня від по ві даль нос ті за ви ко нан ня
зако нів

Роз роб ка уро ку «Зи му ю чі пта хи. Го дів -
нич ки для пта хів» з при ро до знав ст ва
та тру до во го на вчан ня в 2-му кла сі спе ці -
аль ної шко ли
Ві зи рен ко Оле на Ана то лі їв на, учи тель по -
чат ко вих кла сів, Ва си лів ська спе ці аль на
шко ла-ін тер нат За по різь кої обл.
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Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — за кріп лю ва ти і роз -
ши рю ва ти знан ня про пта хів; роз ви ва ти
слов ни ко вий за пас; учи ти при кра ша ти ви -
ро би з па пе ру; за крі пи ти пра ви ла ро бо ти
з кле єм; роз ви ва ти уяву, ху дож ній смак,
фан та зію; ви хо ву ва ти аку рат ність, точ -
ність; при вча ти пік лу ва ти ся про пта хів, від -
чу ва ти ра дість від пра ці

Роз роб ка уро ку «Вплив ужи ван ня ал -
ко го лю на ор га нізм лю ди ни» з біо ло гії
та хі мії в 11-му кла сі
Віль чевська О. В., учи тель біо ло гії, Ні коль-
 ська гім на зія «Со фія» До нець кої обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, на вчаль на ме та яко го — озна йо ми -
ти з на слід ка ми вжи ван ня ал ко го лю, на вчи -
ти прий ма ти сві до мі рі шен ня, по ка за ти
прак тич не за сто су ван ня спир тів, їх міс це
у жит тє ді яль нос ті лю ди ни, під крес ли ти
згуб ну дію на ор га нізм; по гли би ти знан ня
про дію ета но лу на ор га нізм

Роз роб ка уро ку «Рос ли ни та тва ри ни
Чер ні гів ської об лас ті» з ан г лій ської мо ви
та гео гра фії у 8-му кла сі
Да ви ден ко Те тя на Ва си лів на, учи тель ан г -
лій ської мо ви та гео гра фії, Скрип чин ська
шко ла Ко зе лець кої рай он ної ра ди Чер ні гів -
ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв -
лену те му. 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

Роз роб ка уро ку «До слід жен ня фун к ції
та по бу до ва гра фі ка фун к ції» з ма те ма ти -
ки й ін фор ма ти ки в 11-му кла сі
За валь на Ла ри са Іва нів на, учи тель ма те ма -
ти ки та ін фор ма ти ки, за ступ ник ди рек то ра,
Ки їв ська гім на зія № 237.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко -
го — за крі пи ти вмін ня до слід жу ва ти фун к -
цію ме то дом ма те ма тич но го ана лі зу, бу ду -
ва ти гра фік фун к ції, ви ко рис то ву ю чи про -
ве де не до слід жен ня; за крі пи ти вмін ня
бу ду ва ти гра фі ки фун к цій за до по мо гою
про гра ми Microsoft Excel; роз ви ва ти уваж -
ність, куль ту ру крес лен ня, умін ня ана лі зу -
ва ти, ло гіч не мис лен ня

Роз роб ка уро ку «Як ви рос ти ти но ву
рос ли ну без на сін ня. Ви го тов лен ня час тин
квіт ко вих рос лин тех ні кою кві лінг» з при -
ро до знав ст ва та тру до во го на вчан ня
в 3-му кла сі
Іль чен ко Люд ми ла Євге нів на, учи тель по -
чат ко вих кла сів, Авгус ти нів ська шко ла За -
по різь ко го р-ну За по різь кої обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко -
го — озна йо ми ти зі спо со ба ми роз мно жен -
ня рос лин; по ка за ти під го тов ку жив ця
до по сад ки у ґрунт; роз ши ри ти знан ня про
кім нат ні рос ли ни; роз ви ва ти пі знаваль ний
ін те рес, спо сте реж ли вість, прак тич ні на -
вич ки роз мно жен ня рос лин; по глиб лю ва ти
ро зу мін ня по нят тя «ком по зи ція»; роз ви ва -
ти твор чість, уяву, фан та зію, по чут тя пре -
крас но го; ви хо ву ва ти ес те тич ний смак,

лю бов до при ро ди; ви хо ву ва ти ін те рес
до рос лин но го сві ту, ба жан ня до гля да ти
кім нат ні рос ли ни

Роз роб ка уро ку «Служ би Інтер не ту.
Елек т рон на пош та». Communication tech -
no logies. The Internet. Writing e-mails»
з інфор ма ти ки й ан г лій ської мо ви в 10-му
кла сі
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.
Ано та ція: Бі нар ний урок ство ре но для
поглиб лен ня знань з ан г лій ської мо ви й ін -
фор ма ти ки. Умін ня ви ко рис то ву ва ти ін -
фор ма цій ні тех но ло гії не мож ли ві без ґрун -
тов них знань ан г лій ської мо ви, спе ці аль них
лек сич них оди ниць. Урок ви ма гає від уч нів
роз вит ку пам’яті, мис лен ня й ор га ні за ції
само стій ної ро бо ти з те ми

Роз роб ка уро ку «На пи сан ня лис та
Св. Ми ко лаю, піс ня «Ой, хто, хто Ми ко лая
лю бить»» з ук ра їн ської мо ви та му зи ки
в 3-му кла сі
Куш ми рук Світ ла на Ми ко ла їв на, учи тель
по чат ко вих кла сів, Луць ка шко ла № 25 Во -
лин ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — по вто ри ти основ ні
ви мо ги до ус но го і пи сем но го мов лен ня;
озна йо ми ти з од ним із зраз ків пи сем но го
мов лен ня — лис том; роз ви ва ти куль ту ру
мов лен ня, лю бов до на род них тра ди цій
та му зич ні здіб нос ті ді тей

Роз роб ка уро ку «Пра ви ла до рож ньо го
ру ху. По ве дін ка при ДТП» з основ здо -
ров’я та об ра зот вор чо го мис тец т ва в 5-му
кла сі
Мар чен ко ва Оле на Юрі їв на, учи тель, НВО
№ 113 «за галь но ос віт ній на вчаль ний за -
клад — до шкіль ний на вчаль ний за клад —
по за шкіль ний на вчаль ний за клад» Дніп ро -
пет ров ської мі ської ра ди.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку з муль ти -
ме 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 пра -
ви ла ми для пі шо хо дів і па са жи рів, до рож ні -
ми зна ка ми, ал го рит мом дій при ДТП; роз -
ви ва ти мис лен ня, спо сте реж ли вість, са мо -
стій ність, від по ві даль ність; фор му ва ти
на вчаль ну, ко му ні ка тив ну, ін фор ма цій ну
та со ці аль ну ком пе тен т нос ті, умін ня ви ко -
рис то ву ва ти от ри ма ні знан ня в май бут ній
про фе сій ній ді яль нос ті; фор му ва ти від по ві -
даль не став лен ня до без пе ки до рож ньо го
ру ху; ви хо ву ва ти ін те рес до пред ме та, сві -
до ме став лен ня, по ва гу до про фе сії

Роз роб ка уро ку «Ди во-птах» з об ра зот -
вор чо го мис тец т ва і тру до во го на вчан ня
в 5-му кла сі
Мар чен ко ва Оле на Юрі їв на, учи тель, НВО
№ 113 «за галь но ос віт ній на вчаль ний за -
клад — до шкіль ний на вчаль ний за клад —
по за шкіль ний на вчаль ний за клад» Дніп ро -
пет ров ської мі ської ра ди.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку з муль ти -
ме дій ною під трим кою (ме ді ап ре зен та ція
до да єть ся), ме та яко го — про дов жи ти
знайо ми ти з по нят тя ми за леж нос ті фор ми

і де ко ра тив но го оздоб лен ня ви ро бів, з ви -
ро ба ми пет ри ків сько го роз пи су; на вча ти
з по ва гою і лю бов’ю ста ви ти ся до пам’яток
ма те рі аль ної і ду хов ної куль ту ри; зба га чу -
ва ти но ви ми знан ня ми про на род ні про мис -
ли Дніп ро пет ров щи ни, фор му ва ти по чут тя
пре крас но го, фан та зію, твор чу уяву, вмін -
ня ви зна ча ти основ ні скла до ві бу до ви пта -
хів, за кріп лю ва ти знан ня про особ ли вос ті
зоб ра жен ня пта хів ме то дом спро щен ня
фор ми; роз ви ва ти ес те тич не сприй нят тя
дій с нос ті

Роз роб ка уро ку «За хво рю ван ня основ -
них сис тем ор га ніз му лю ди ни» з біо ло гії
та за хис ту Віт чиз ни в 10-му кла сі
Ме кен чен ко Оле на Іва нів на, учи тель біо ло -
гії, за хис ту Віт чиз ни, Мен ська рай он на гім -
на зія Чер ні гів ської обл.
Ано та ція: Кон с пект уро ку на за яв ле ну те му
з муль ти ме дій ною пре зен та цією, ме та яко -
го — по вто ри ти та уза галь ни ти бу до ву сер -
це во-су дин ної, ди халь ної і нер во вої сис тем,
на вчи ти роз різ ня ти сим п то ми хво роб цих
сис тем; роз ви ва ти на вич ки дій у НС; ви хо -
ву ва ти від по ві даль не став лен ня до влас но го
здо ров’я та го тов ність до по ма га ти лю дям

Роз роб ка уро ку «Ка ли на — сим вол рід -
ної зем лі» з лі те ра тур но го чи тан ня, ук ра -
їн ської мо ви, ма те ма ти ки, при ро до знав ст -
ва в 2-му кла сі
Пет рен ко Га ли на Аль бер тів на, учи тель по -
чат ко вих кла сів, Ко рос тен ська шко ла
№ 2 Жи то мир ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку з муль ти -
ме дій ною під трим кою, ме та яко го — фор -
му ва ти ком пе тен т нос ті: клю чо ві (вмін ня
вчи ти ся; со ці аль ні; за галь но куль тур ні; здо -
ров’яз бе ре жу валь ні; пред мет ні: озна йо ми -
ти зі зміс том опо ві дан ня В. Ску ра тів сько го,
вір ша С. Жу па ни на, з жит тям рос лин взим -
ку, вчи ти вста нов лю ва ти зв’язок між чле -
нами ре чен ня, фор му ва ти на вич ки таб -
лично го мно жен ня чис ла 3, вправ ля ти
у розв’язу ван ні при кла дів і за дач, роз ши ри -
ти знан ня про ка ли ну, ак ти ві зу ва ти слов ни -
ко вий запас; роз ви ва ти мов не чут тя, ло гіч -
не мис лен ня, пам’ять, ува гу; ви хо ву ва ти
лю бов до рід но го краю, бе реж ли ве став лен -
ня до при ро ди

Роз роб ка ін тег ро ва но го уро ку з ма те -
ма ти ки, тру до во го на вчан ня та при ро до -
знав ст ва в 1-му кла сі
Ре шет няк На та лія Сер гі їв на, учи тель по чат -
ко вих кла сів, Са вин ська шко ла № 1 Ба лак -
лій сько го р-ну Хар ків ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко -
го — з ма те ма ти ки: за кріп лю ва ти знан ня
ну ме ра ції чи сел дру го го де сят ка; удос ко на -
лю ва ти об чис лю валь ні на вич ки, умін ня
розв’язу ва ти за да чі; роз ви ва ти спо сте реж -
ли вість, уваж ність; з при ро до знав ст ва:
озна йо ми ти з пер ши ми віс ни ка ми вес ни
та з ран ньо к ві ту чи ми рос ли на ми, які по тре -
бу ють охо ро ни, ви хо ву ва ти бе реж ли ве
став лен ня до при ро ди; з тру до во го на вчан -
ня: удос ко на лю ва ти на вич ки ро бо ти з плас -
ти лі ном, умін ня пра цю ва ти за тех но ло -
гічною кар т кою; спри я ти роз вит ку дріб ної
мо то ри ки рук; ви хо ву ва ти ста ран ність,
охай ність, друж ні від но си ни
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Роз роб ка уро ку «Щи рість лі рич но го
са мо ви ра жен ня й уні каль ний зо ро -

вий об раз Укра ї ни» з ук ра їн ської лі те ра ту -
ри та об ра зот вор чо го мис тец т ва у 8-му
кла сі
Сезь ко Те тя на Ана то лі їв на, за ступ ник ди -
рек то ра з на вчаль но-ви хов ної ро бо ти, учи -
тель ук ра їн ської мо ви та лі те ра ту ри, Кра ма -
тор ська ук ра їн ська гім на зія До нець кої обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку з муль ти -
ме дій ною під трим кою (ме ді ап ре зен та ція
до да єть ся), ме та яко го — фор му ва ти ці ліс не
сприй нят тя вір ша че рез про ек цію зміс ту
вір ша В. Со сю ри «Лю біть Укра ї ну» на зраз -
ки об ра зот вор чо го мис тец т ва (по лот на
А. Ку їн д жі) та жит тє вий до свід уч нів, удос -
ко на лю ва ти на вич ки ана лі зу лі те ра тур но го
тво ру, роз ви ва ти со ці аль ну, твор чу ком пе -
тен т нос ті; фор му ва ти ес те тич ні сма ки, ви -
хо ву ва ти пат рі о тизм

Роз роб ка уро ку «Світ гар мо нії. Гар мо -
ніч ні ко ли ван ня» з ма те ма ти ки, фі зи -

ки, за ру біж ної лі те ра ту ри в 10-му кла сі
Ша ба є ва Світ ла на Ми хай лів на, учи тель ма -
те ма ти ки, Кам’ян ська шко ла № 42 Дніп ро -
пет ров ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко -
го — ввес ти озна чен ня гар мо ніч них ко ли -
вань; на вчи ти ся бу ду ва ти гра фік фун к ції
гар мо ніч них ко ли вань; ви вчи ти фі зич ний
зміст ве ли чин, що вхо дять у рів нян ня гар -
мо ніч но го ко ли ван ня; по ка за ти між пред -
мет ний зв’язок об лас тей ма те ма ти ки, фі зи -
ки, лі те ра ту ри, роз кри ти зв’язок по езії
з тра ди ці я ми та транс цен ден та ліз мом

Роз роб ка уро ку «Ге ро їч ний епос ук ра -
їн сько го на ро ду. Коб за рі та лір ни -

ки — ви ко нав ці на род них дум. Су час ні ви -
ко нав ці. На ці о наль на ка пе ла бан ду рис тів
Укра ї ни» з ук ра їн ської лі те ра ту ри, іс то рії
та му зи ки у 8-му кла сі
Юрко ва Окса на Фе до рів на, учи тель ук ра їн -
ської мо ви та лі те ра ту ри, До лин ська шко ла
Слов’ян сько го р-ну До нець кої 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 з коб -
зар ст вом як од ним із явищ ук ра їн ської
наці о наль ної куль ту ри; роз кри ти зв’язок
на род них спів ців із жит тям ук ра їн сько го
на ро ду, ба гат ст во те ма ти ки і гли би ну зміс -
ту їхньої твор чос ті; на вча ти ло гіч но ви слов -
лю ва ти свої дум ки; ви хо ву ва ти пат рі о тич ні
по чут тя

Інфор ма ти ка

Роз роб ка уро ку «Розв’язу ван ня за дач
на об чис лен ня в се ре до ви щі ТП Excel»

з ін фор ма ти ки у 8-му кла сі
Артем чук На та лія Гри го рів на, учи тель ін -
фор ма ти ки, Ва ра ська шко ла № 1 Рів нен -
ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
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 яко го —
фор му ва ти вмін ня роз роб ля ти таб ли ці з ви -
ко ри стан ням по си лань різ них ти пів; роз ви -
ва ти вмін ня ви ко рис то ву ва ти от ри ма ні
знан ня в різ них си ту а ці ях під час ро бо ти
за комп’юте ром; ви хо ву ва ти ін фор ма цій ну

куль ту ру, дбай ли ве став лен ня до ком -
п’ютер ної тех ні ки

Роз роб ка тес то вих за вдань з те ми «Сис -
тем не та служ бо ве про грам не за без пе чен -
ня. Комп’ютер ні ме ре жі» з ін фор ма ти ки
в 9-му кла сі
Бор сук Оле на Пав лів на, за ступ ник ди рек -
то ра з НВР, Пер шот рав не ва шко ла Сні гу -
рів сько го р-ну Ми ко ла їв ської обл.
Ано та ція: Тес ту ван ня з те ми «Сис тем не
та служ бо ве про грам не за без пе чен ня»

Роз роб ка уро ку «Муль ти ме діа. Об’єк ти
й га лу зі ви ко ри стан ня муль ти ме діа. При -
строї вве ден ня, ви ве ден ня об’єк тів муль -
ти ме діа. Ко пі ю ван ня об’єк тів муль ти ме діа
на комп’ютер» з ін фор ма ти ки в 6-му кла сі
Бор сук Оле на Пав лів на, за ступ ник ди рек -
то ра з НВР, Пер шот рав не ва шко ла Сні гу -
рів сько го р-ну Ми ко ла їв ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку з муль ти -
ме дій ною під трим кою (ме ді ап ре зен та ція
до да єть ся), ме та яко го — ввес ти по нят тя
«муль ти ме діа», «об’єк ти муль ти ме діа»;
озна йо ми ти з га лу зя ми ви ко ри стан ня муль -
ти ме діа; сфор му ва ти вмін ня ко пі ю ва ти
об’єк ти муль ти ме діа на комп’ютер; роз -
вива ти ін те рес до пред ме та, мис лен ня,
пам’ять; ви хо ву ва ти сві до ме став лен ня до
ви бо ру про фе сії

Роз роб ка уро ку «Ло гіч ні фун к ції
EXCEL» з ін фор ма ти ки у 8-му кла сі

Гру шев ська Те тя на Во ло ди ми рів на, учи -
тель ін фор ма ти ки, Ва ра ська шко ла № 1
Рівнен ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
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 яко го —
сфор му ва ти знан ня про кла си фі ка цію фун -
к цій та основ ні ло гіч ні фун к ції; фор му ва ти
вмін ня ви ко рис то ву ва ти їх у фор му лах;
роз ви ва ти ло гіч не мис лен ня та кре а тив -
ність; ви хо ву ва ти ін фор ма цій ну куль ту ру,
дбай ли ве став лен ня до комп’ютер ної тех -
ніки

Роз роб ка прак тич ної ро бо ти «Ство -
рен ня Gif-ані ма ції» з ін фор ма ти ки

в 5–11-х кла сах
За єць Бог дан Пет ро вич, учи тель ін фор ма -
ти ки, Бі ло цер ків ська шко ла № 7 Ки їв -
ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект прак тич ної ро бо -
ти на за яв ле 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 яко го — на вчи ти ся ство рю ва ти та ре да -
гу ва ти фай ли, які міс тять Gif-ані ма цію
із за сто су ван ням про гра ми GIF Movie Gear,
на лаш то ву ва ти ча со ві па ра мет ри, пра ви ла
ком по ну ван ня об’єк тів, ім пор ту ва ти да ні
із зов ніш ніх дже рел

Ме то дич ні вка зів ки до ви ко нан ня
прак тич ної ро бо ти «Комп’ютер на гра фі ка.
Мо ва про гра му ван ня Pascal» з ін фор ма -
тики
За єць Бог дан Пет ро вич, учи тель ін фор -
мати ки, Бі ло цер ків ська ЗОШ № 7 Ки їв -
ської обл.
Ано та ція: Роз роб ка прак тич ної ро бо ти
на за яв ле ну те му, ме та якої — на вчи ти ся

ство рю ва ти та ре да гу ва ти про гра ми, які
міс тять еле мен ти гра фі ки й ані ма ції із за -
сто су ван ням мо ви про гра му ван ня Pascal
ABC.NET, під клю чен ня та ви ко ри стан ня
мо ду ля Uses GraphABC, для ство рен ня гра -
фіч них та ані ма цій них про грам

Ме то дич ні вка зів ки до ви ко нан ня
прак тич ної ро бо ти «Мо де лю ван ня.

Мо ва про гра му ван ня Pascal» з ін фор ма ти -
ки в 7-х — 9-х кла сах
За єць Бог дан Пет ро вич, учи тель ін фор ма -
ти ки, Бі ло цер ків ська шко ла № 7 Ки їв -
ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект прак тич ної ро бо -
ти (ме ді ап ре зен та ція до да єть ся), ме та
якої — на вчи ти ся ство рю ва ти ін фор ма -
ційні мо де лі за дач для за да ної пред мет ної
га лу зі, зок ре ма при розв’язу ван ня за дач
з ін ших на вчаль них пред ме тів, ство рю ва ти
й ре да гу ва ти про гра ми з еле мен та ми гра -
фіки й ані ма ції із за сто су ван ням мо ви
програ муван ня PascalABC.NET, під клю чен -
ня та ви ко ри стан ня мо ду ля Uses GraphABC
для ство рен ня гра фіч них та ані ма цій них
програм

Ме то дич ні вка зів ки до ви ко нан ня
прак тич ної ро бо ти № 3 «Лі ній на фун -

к ція та її гра фік. Мо ва про гра му ван ня
Pascal» з ін фор ма ти ки в 7-х — 9-х кла сах
За єць Бог дан Пет ро вич, учи тель ін фор ма -
ти ки, Бі ло цер ків ська шко ла № 7 Ки їв -
ської обл.
Ано та ція: Ме та прак тич ної ро бо ти — на -
вчи ти ся ство рю ва ти ін фор ма цій ні мо де лі
за дач для за да ної пред мет ної га лу зі, зок ре -
ма при розв’язу ван ня за дач з ал геб ри, зна -
хо ди ти зна чен ня фун к ції, бу ду ва ти гра фік
лі ній ної фун к ції, з’ясо ву ва ти окре мі ха рак -
те рис ти ки фун к ції за гра фі ком, ство рю ва -
ти і ре да гу ва ти про гра ми, які міс тять еле -
мен ти гра фі ки й ані ма ції із за сто су ван ням
мо ви про гра му ван ня PascalABC.NET, під -
клю чен ня та ви ко ри стан ня мо ду ля Uses
GraphABC, для ство рен ня гра фіч них та ані -
ма цій них про грам

Роз роб ка уро ку «Архі ву ван ня і ро -
зархі ву ван ня да них» з ін фор ма ти ки

в 9-му кла сі
Кар пук Олек сандр Іва но вич, учи тель ін -
фор ма ти ки, За по різь ка спе ці а лі зо ва на
шко ла з по глиб ле ним ви вчен ням іно зем ної
мо ви № 7.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, на вчаль на
ме та яко го — по зна йо ми ти з по нят тям ар хі -
ву ван ня, про гра ма ми-ар хі ва то ра ми; на вчи -
ти ар хі ву ва ти і роз па ко ву ва ти фай ли; на -
вчи ти ви зна ча ти ефек тив ність стис нен ня
окре мих ти пів фай лів; про вес ти тес ту ван ня
уч нів з ме тою за кріп лен ня ма те рі а лу

Роз роб ка уро ку «По нят тя про файл
та пап ку (ка та лог)» з ін фор ма ти ки в 5-му
кла сі
Ку ла ко ва Та ї сія Гри го рів на, учи тель ін фор -
ма ти ки, Дніп ро пет ров ський НВК № 137
«Лі цей — за галь но ос віт ній на вчаль ний за -
клад».
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му з муль ти ме дій ною під трим кою (ме -
ді ап ре зен та ція до да єть ся), на вчаль на ме та
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яко го — по зна йо ми ти з по нят тя ми «файл»,
«пап ка», «ім’я фай лу», «ім’я пап ки», «шлях
до фай лу», «при строї збе рі ган ня да них»;
фор му ва ти вмін ня ви ко рис то ву ва ти от ри -
ма ні знан ня на прак ти ці

Роз роб ка уро ку «Таб лич ний про це сор
MS Excel та іс то рич ні міс ця Дніп ро пет ров -
щи ни» з ін фор ма ти ки в 7-му кла сі
Ку ца нян Нон на Еду ар дів на, учи тель ін фор -
ма ти ки, Ні ко поль ська гім на зія № 15 Дніп -
ро пет ров ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му з муль ти ме дій ною під трим кою (ме -
ді ап ре зен та ція до да єть ся), на вчаль на ме та
яко го — уза галь ни ти й сис те ма ти зу ва ти
ви вче ний ма те рі ал; роз ви ва ти на вич ки ви -
ко нан ня за вдань на за да ну те му в се ре -
дови щі таб лич но го про це со ра MS Excel;
закрі пи ти вмін ня скла да ти елек т ро ні до ку -
мен ти

Прак тич на ро бо та «Ство рен ня об’єк т но
орі єн то ва ної про гра ми, що від об ра жає
вік но по ві дом лен ня»
Мам чич Ми ро сла ва Сер гі їв на, учи тель ін -
фор ма ти ки, Ва ра ська шко ла № 1 Рів нен -
ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му з муль ти ме дій ною під трим кою
та ме то дич ни ми до дат ка ми, ме та яко го —
сфор му ва ти прак тич ні на вич ки ство рен ня
і ви ко ри стан ня най час ті ше за сто со ву ва них
еле мен тів ке ру ван ня на фор мі Windows-
про гра ми; фор му ва ти вмін ня ви ко рис то -
вува ти знан ня в різ них си ту а ці ях; роз ви -
вати на вич ки са мо стій ної ро бо ти, ло гіч не
мис лен ня, пі знаваль ні ін те ре си; ви хо ву -
вати актив ність, ува гу, дис цип лі но ва ність,
ін фор ма цій ну куль ту ру, ін те рес до пред -
мета і на вчан ня, дбай ли ве став лен ня до
комп’ютер ної тех ні ки

Роз роб ка уро ку «По бу до ва гра фі ків
за до по мо гою за со бів таб лич но го про це со -
ра Excel» з ін фор ма ти ки в 10-му кла сі
Ма точ ка Анже ла Олек сан д рів на, учи тель
ін фор ма ти ки та ма те ма ти ки, Ужго род ська
шко ла № 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; сфор му ва ти вмін ня ство рю ва -
ти гра фі ки як вид діа грам; удос ко на лю ва -
ти на вич ки ро бо ти на ПК; ви хо ву ва ти ста -
ран ність, ак тив ність при ви вчен ні но во го
ма те рі а лу

Роз роб ка уро ку «По бу до ва ін фор ма -
цій них мо де лей об’єк та» з ін фор ма ти -

ки в 7-му кла сі
Шев чен ко Алі на Ва си лів на, учи тель ін фор -
ма ти ки, Но во мир го род ська шко ла № 2 Кі -
ро во град ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко -
го — сфор му ва ти на вич ки по бу до ви ін фор -
ма цій ної мо де лі, ви ко рис то ву ю чи про грам -
ні за со би, тех но ло гію комп’ютер но го мо де -
лю ван ня; роз ви ва ти пам’ять, мис лен ня,
ува гу, ін те рес до ви вчен ня ін фор ма ти ки;
ви хо ву ва ти ін те рес до знань, ста ран ність,
від по ві даль ність пе ред то ва ри ша ми

Істо рія Укра ї ни

Роз роб ка уро ку «Куль тур ниць кий
етап на ці о наль но го від род жен ня

на ук ра їн ських зем лях у скла ді Ро сій ської
ім пе рії: сус піль ні ви кли ки» з іс то рії Укра ї -
ни в 9-му кла сі
Боб ро ва На дія Зі но ві їв на, учи тель іс то рії,
По лон ська шко ла № 2 Хмель ницької обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко -
го — ви зна чи ти міс це Укра ї ни в гео по лі тич -
них пла нах Ро сій ської ім пе рії, Ні меч чи ни й
Поль щі, до слі ди ти ідеї ді яль нос ті хло по -
манів, на род ни ків, гро ма дів ців, ма ло ро сій -
ст ва, з’ясу ва ти суть по двій ної ло яль нос ті
ук ра їн ської елі ти в дру гій по ло ви ні ХІХ ст.;
оха рак те ри зу ва ти сус піль ні ви кли ки куль -
тур ниць ко го ета пу на ці о наль но го від род -
жен ня, роз ви ва ти на вич ки пра цю ва ти
в гру пах, сфор му ва ти клю чо ві ком пе тен т -
нос ті шля хом тех но ло гії кри тич но го мис -
лен ня, син те зу та ана лі зу ін фор ма ції, умін -
ня пра цю ва ти з іс то рич ною кар тою; ви хо -
ву ва ти ін те рес до ви вчен ня іс то рії

Роз роб ка уро ку «Неп і особ ли вос ті йо го
впро вад жен ня в Укра ї ні» з іс то рії Укра ї ни
в 10-му кла сі
Віт рук Люд ми ла Во ло ди ми рів на, учи тель іс -
то рії та пра во знав ст ва, Виш го ро доць ка
шко ла Ла но вець ко го р-ну Тер но піль-
 ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко -
го — за крі пи ти знан ня про при чи ни, сут -
ність не пу, йо го на слід ки; ви зна чи ти особ -
ли вос ті не пів ських но во вве день в Укра ї ні;
до слі ди ти на осно ві різ них дже рел, на скіль -
ки жи ву чи ми є ри си не пу в іс то рії су час ної
еко но мі ки Укра ї ни і які спіль ні точ ки до ти -
ку є між не пом і рин ко ви ми від но си на ми
в їх кла сич ній ін тер пре та ції; спри я ти фор -
му ван ню со ці аль ної адап та ції в су час них
сус піль них від но си нах

Роз роб ка уро ку «Про ко го і про
що роз по ві дає іс то рія рід но го краю»

з іс то рії Укра ї ни в 5-му кла сі
Гур ська Вік то рія Ми хай лів на, учи тель іс то -
рії та сус піль ст вознав чих на ук, Дніп ро дзер -
жин ська гім на зія № 39 Дніп ро пет ров -
ської 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 до да єть ся), ме та яко го — по зна йо ми ти
з окре ми ми іс то рич ни ми об’єк та ми
пам’яток міс та; фор му ва ти на вич ки по шу -
ко во-до слід ниць кої ро бо ти (ви яв лен ня
проб лем, збір ін фор ма ції), умін ня пра цю -
ва ти з кар тою, тек с та ми, да ва ти чіт кі, зміс -
тов 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 -
вдан ня, пуб ліч но пред с тав ля ти ре зуль та ти
ін ди ві ду аль ної та ко лек тив ної ді яль нос ті
то що

Ме то дич на роз роб ка «Істо рич ні за гад -
ки на уро ках іс то рії»
Кім Світ ла на Євге нів на, учи тель іс то рії
та пра во знав ст ва, Ки їв ська спе ці а лі зо ва на
шко ла № 200.
Ано та ція: До бір ка за га док, які мож на ви ко -
рис та ти на уро ках з іс то рії Укра ї ни

Роз роб ка уро ку «Укра ї на в Пер шій сві -
то вій вій ні» з іс то рії Укра ї ни в 10-му кла сі
Ма кух Га ли на Бог да нів на, учи тель іс то рії,
Ка лу ська спе ці а лі зо ва на шко ла № 2 з по -
глиб ле ним ви вчен ням ан г лій ської мо ви Іва -
но-Фран ків ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку з муль ти -
ме дій ною під трим кою (ме ді ап ре зен та ція
до да єть ся), ме та яко го — роз кри ти пла ни
Антан ти та Тро їс то го со ю зу що до Укра ї ни;
по ка за ти змі ни в ук ра їн сько му на ці о -
нально му ру сі з по чат ком Пер шої сві то вої
вій ни; роз ви ва ти вмін ня вста нов лю ва ти
при чин но-на слід ко ві зв’яз ки, пра цю ва ти
з іс то рич ни ми дже ре ла ми, ро би ти ви снов -
ки та уза галь нен ня

Роз роб ка уро ку «За по різь ка Січ у дру -
гій по ло ви ні ХVІІ ст. Іван Сір ко» з іс то рії
Укра ї ни у 8-му кла сі спе ці аль ної шко ли
Ни ки тюк На та лія Зі но ві їв на, учи тель чо -
гось, Но во во лин ська спе ці аль на за галь но -
ос віт ня шко ла № 9 Во лин ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — про ана лі зу ва ти особ -
ли вос ті роз вит ку За по розь кої Сі чі в дру гій
по ло ви ні ХVІІ ст.; ви зна чи ти її роль і міс це
у во єн но-по лі тич них по ді ях; оха рак те ри -
зува ти ді яль ність Іва на Сір ка; з’ясу ва ти по -
лі ти ку ро сій сько го уря ду що до За по розь кої
Сі чі; фор му ва ти вмін ня ана лі зу ва ти іс то -
рич ні по дії, да ва ти ха рак те рис ти ку ді ячів,
ви зна ча ти їх ню роль і міс це в іс то рич но му
про це сі; спри я ти ви хо ван ню пат рі о тиз му,
гро ма дян ської сві до мос ті, роз ви ва ти ін те -
рес до ви вчен ня іс то рії

Стат тя «Впра ви на роз ви ток ло гіч ної
ком пе тен т нос ті на уро ках іс то рії»
По льо ва Ган на Ми ко ла їв на, учи тель іс то рії,
Оде ська шко ла № 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 -
ри стання ло гіч них за вдань-вправ до по ма -
гає охо пи ти при по вто рен ні ве ли кий об -
сяг ма те рі а лу і в ці ка вій фор мі за крі пи ти
йо го на різ них ета пах уро ку, сприяє фор -
му ван ню куль ту ри мов лен ня, «іс то рич ної
мо ви», роз ви ває пам’ять, ува гу, сприй -
няття, уяву, ло гіч не мис лен ня, сприяє
фор му ван ню ро зу мо вих опе ра цій: ана ліз,
син тез, аб ст ра гу ван ня, по рів нян ня, уза -
галь нен ня, ско ро чує час на пе ре вір ку до -
маш ньо го за вдан ня, під ви щу ють ін те рес
до іс то рії

Роз роб ка уро ку «Укра ї на в Дру гій сві -
то вій вій ні 1941–1945 ро ків» з іс то рії Укра -
ї ни в 10-му кла сі
Сви нар Бо рис Сте па но вич, ви кла дач, Бо -
гус лав ський центр ПТО Ки їв ської 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 з по ді я -
ми Дру гої сві то вої вій ни 1941–1945 ро ків, її
при чи на ми, ха рак те ром; озна йо ми ти з кар -
тою най важ ли ві ших битв; на вчи ти ана лі -
зува ти та ха рак те ри зу ва ти по дії вій ни;
вихо ву ва ти по чут тя пат рі о тиз му, лю бо ві
до Укра ї ни на при кла дах ге ро їч них по дви -
гів учас ни ків вій ни

Роз роб ка уро ку «Де каб рист ський рух
в Укра ї ні» з іс то рії Укра ї ни в 9-му кла сі

КАТАЛОГ ПЕДАГОГІЧНИХ МАТЕРІАЛІВ

Усі представлені роботи опубліковані на веб-сайті видавництва:
http://osvita.ua/school/lessons_summary/ Передплатний індекс 21853 27



Фа дє є ва Люд ми ла Акин ди нів на, учи тель іс -
то рії та пра во знав ст ва, Туль чинська спе ці а -
лі зо ва на шко ла-ін тер нат — лі цей Він ниць -
кої обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — по глиб лю ва ти знан -
ня з іс то рії сус піль но-по лі тич них ру хів;
фор му ва ти уяв лен ня про де каб рист ський
рух в Укра ї ні; про ана лі зу ва ти ді яль ність
де каб рис тів в Укра ї ні, іс то рич не зна чен ня
де каб рист сько го ру ху; роз ви ва ти й удос -
ко на лю ва ти вмін ня пра цю ва ти з до ку мен -
та ми й іс то рич ни ми дже ре ла ми, кар тою,
ви вчи ти но ві тер мі ни та да ти, від пра цю ва -
ти вмін ня і на вич ки скла да ти і ви сту па ти
з ко рот ки ми іс то рич ни ми до від ка ми у ви -
гля ді фліп бу ків; ви хо ву ва ти ша ноб ли ве
став лен ня до ми ну ло го, праг нен ня до слід -
жу ва ти йо го

Роз роб ка уро ку «Внут ріш ня і зов ніш ня
по лі ти ка Во ло ди ми ра Ве ли ко го» з іс то рії
Укра ї ни в 7-му кла сі
Че ред ні чен ко Антон Олек сій о вич, учи тель
іс то рії та пра во знав ст ва, Дніп ро пет ров ська
шко ла № 84.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку з муль ти -
ме дій ною під трим кою, ме та яко го — оха -
рак те ри зу ва ти кня зя Во ло ди ми ра як дер -
жав но го ді яча; про ана лі зу ва ти зов ніш ню
і внут ріш ню по лі ти ку; роз кри ти суть ре -
форм кня зя Во ло ди ми ра; ви зна чи ти іс то -
рич не зна чен ня за про вад жен ня хрис ти ян -
ст ва в Ки їв ській дер жа ві; про сте жи ти
за про це сом за вер шен ня фор му ван ня те ри -
то рії Ки їв ської дер жа ви; ви роб ля ти в уч нів
вмін ня офор м ля ти ви вче ний ма те рі ал схе -
ма тич но; роз ви ва ти іс то рич не мис лен ня,
умін ня ана лі зу ва ти іс то рич ні фак ти і по дії,
оці ню ва ти їх зна чен ня; спри я ти фор му ван -
ню пат рі о тич ної сві до мос ті

Істо ри ко-кра єзнав чий мі ні-про ект «Ге -
ро їч ни ми стеж ка ми В. Фед чен ко»
Шев чен ко Ві та лі на Ми ко ла їв на, учи тель іс -
то рії, за ступ ник ди рек то ра з ви хов ної ро бо -
ти, Гло до ська шко ла Но во ук ра їн сько го р-ну
Кі ро во град ської обл.
Ано та ція: Ме та ро бо ти: до слі ди ти ві до мос ті
про урод жен ку на шо го се ла — під піль ни цю
ні жин сько го мо ло діж но го за го ну Ві ру Фед -
чен ко в 1942–1943 ро ках

Ма те ма ти ка

Роз роб ка уро ку «Мно жен ня та ді лен ня ра ці -
о наль них чи сел» з ма те ма ти ки в 6-му кла сі
Вол чен ко ва Те тя на Ва си лів на, учи тель ма -
те ма ти ки та фі зи ки; Не міш Оле на Ві та лі їв -
на, учи тель ма те ма ти ки, Друж ків ський
НВК № 10 До нець кої обл.; Друж ків ська
шко ла № 12 До нець кої обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко -
го — удос ко на ли ти вмін ня за сто со ву ва ти
мно жен ня і ді лен ня ра ці о наль них чи сел
до розв’язу ван ня вправ; уза галь ни ти й сис -
те ма ти зу ва ти знан ня з те ми; ви ко рис то ву -
ва ти між пред мет ні зв’яз ки; роз ви ва ти ува -
гу, ло гіч не мис лен ня, пам’ять; пі знаваль ну
ак тив ність уч нів, твор чі здіб нос ті, на вич ки
са мо стій ної ро бо ти; ма те ма тич не мис лен -
ня, куль ту ру ма те ма тич но го мов лен ня; ви -

хо ву ва ти ін те рес до ма те ма ти ки, охай -
ність, куль ту ру ма те ма тич но го за пи су; ви -
хо ву ва ти по чут тя пат рі о тиз му, на ці о наль -
ної гор дос ті, лю бо ві до рід ної дер жа ви, іс -
то рією Укра ї ни, її сим во ла ми й ви дат ни ми
людь ми

Роз роб ка ви хов но го за хо ду «Ці ка во
про ма те ма ти ку» для 9-х — 11-х кла сів
Со ло мя на Т. В., ви кла дач ма те ма ти ки;
Єфімо ва О. В., ви кла дач ма те ма ти ки; Пу -
гач О. Г., ви кла дач ма те ма ти ки, Кри во різь -
кий кок со хі міч ний тех ні кум На ці о наль ної
ме та лур гій ної ака де мії Укра ї ни, Дніп ро пет -
ров ська 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 точ ний ін стру мент для про гно зу ван ня;
по ка за ти її зв’язок з при ро дою й мис тец т -
вом; фор му ва ти фі ло соф ське сприй нят тя
сві ту; роз ви ва ти ін те рес до ви вчен ня ма те -
ма ти ки, сві до ме став лен ня до одер жан ня
знань; ви хо ву ва ти ес те тич ний смак, спри -
я ти все біч но му роз вит ку осо бис тос ті;
розши ри ти кру го зір сту ден тів, зба га ти ти
їх ін те лект

Роз роб ка уро ку «Влас ти вос ті і гра фі -
ки три го но мет рич них фун к цій» з ма -

те ма ти ки в 10–11-х кла сах
Бо є вець На та лія Во ло ди ми рів на, ви кла дач
ма те ма ти ки, Слов’ян ський ко ледж транс -
пор т ної інф ра струк ту ри До нець кої обл.
Ано та ція: Роз роб ка уро ку на за яв ле ну те му,
ме та яко го — уза галь ни ти та сис те ма ти -
зува ти знан ня з те ми «Три го но мет рич ні
фун к ції», фор му ва ти вмін ня за сто со ву ва ти
здо бу ті знан ня у не стан дар т них умо вах,
вчи ти їх ана лі зу ва ти та сис те ма ти зу ва ти
ті знан ня, які во ни от ри му ють на за нят тях,
по ка за ти зв’язок ма те ма ти ки з жит тям;
спри я ти ви хо ван ню все біч но роз ви не ної
осо бис тості

Роз роб ка уро ку «Озна ки по діб нос ті
три кут ни ків. Розв’язу ван ня за дач» з ма те -
ма ти ки у 8-му кла сі
Боль ша ко ва Ні на Фе до рів на, учи тель ма те -
ма ти ки, Ви со чи нів ська шко ла Змі їв сько го
р-ну Хар ків ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку з муль ти -
ме дій ною під трим кою (ме ді ап ре зен та ція
до да єть ся), ме та яко го — фор му ва ти вмін ня
і на вич ки ви ко рис то ву ва ти озна ки по діб -
нос ті три кут ни ків при розв’язу ван ні гео -
мет рич них за дач, за дач прак тич но го зміс ту;
роз ви ва ти ло гіч не, кон ст рук тив не мис лен -
ня, уяву, умін ня чіт ко ви слов лю ва ти дум ки;
ви хо ву ва ти то ва ри ськість, вза є мо до ві ру
в ат мо сфе рі спів пра ці, ін те рес до пред ме та

Роз роб ка уро ку «Ви ко ри стан ня різ них
спо со бів роз кла дан ня мно го чле нів на
множ ни ки» з ма те ма ти ки в 7-му кла сі
Бур ла чен ко Ва лен ти на Іва нів на, учи тель
ма те ма ти ки, за ступ ник ди рек то ра з НВР,
Іл лі чів ський НВК «спе ці аль на за галь но ос -
віт ня шко ла І–ІІ сту пе нів ін тен сив ної пе да -
го гіч ної ко рек ції — до шкіль ний на вчаль ний
за клад ком пен су ю чо го ти пу» Оде ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку з муль ти -
ме дій ною під трим кою (ме ді ап ре зен та ція

до да єть ся), ме та яко го — уза галь ни ти, сис -
те ма ти зу ва ти, ко ри гу ва ти знан ня, вмін ня
і на вич ки в за сто су ван ні різ них спо со бів
роз кла дан ня мно го чле нів на множ ни ки;
роз ви ва ти вмін ня уза галь ню ва ти, ро би ти
ви снов ки; спри я ти роз вит ку ло гіч но го мис -
лен ня, гра мот ної ма те ма тич ної мо ви; ви хо -
ву ва ти по чут тя по ва ги один до од но го, чес -
ність, упев не ність у сво їх си лах

Роз роб ка уро ку «Мно жен ня ці лих
і дро бо вих чи сел» з ма те ма ти ки в 6-му

кла сі
Вах ник Ла ри са Гри го рів на, учи тель ма те ма -
ти ки, Тру шів ський НВК «До шкіль ний на -
вчаль ний за клад — за галь но ос віт ня шко ла
І–ІІІ сту пе нів» Чи ги рин сько го р-ну Чер ка -
ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
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 яко го —
удос ко на ли ти вмін ня ви ко ну ва ти мно -
ження зви чай них дро бів при розв’язу ван ні
за дач, фор му ва ти вмін ня за сто со ву ва ти
влас ти вос ті мно жен ня до спро щен ня об -
чис лень зна чень ви ра зів; ви хо ву ва ти пра -
це люб ність, спо ну ка ти до за ці кав лен ня
пред ме том; роз ви ва ти ус ний ра ху нок

Роз роб ка уро ку «Гео мет рич ні фі гу ри»
з ма те ма ти ки в 5-му кла сі
Він сков ська Ми ро сла ва Ми хай лів на, учи -
тель ма те ма ти ки, Дро го биць ка шко ла № 10
Львів ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко -
го — уза галь ни ти й сис те ма ти зу ва ти знан -
ня з те ми «Гео мет рич ні фі гу ри»; роз ши ри -
ти знан ня про гео мет рич ні фі гу ри та їх ви -
ко ри стан ня, про пе дев тич но по зна йо ми ти
з гео мет рією; збу ди ти ін те рес до ма те ма -
тики; роз ви ва ти ко му ні ка тив ні на вич ки,
при щеп лю ва ти вмін ня са мо стій но зби ра ти
ін фор ма цію, ви ко рис то ву ю чи до дат ко ву лі -
те ра ту ру, Інтер нет, ана лі зу ва ти от ри ма ні
ре зуль та ти, ро би ти ви снов ки, ство рю ва ти
кін це вий про дукт і пре зен ту ва ти ство ре не
пе ред ауди то рією

Роз роб ка уро ку «Уза галь нен ня і сис те -
ма ти за ція знань з те ми «До да ван ня і від ні -
ман ня де сят ко вих дро бів»» з ма те ма ти ки
в 5-му кла сі
Во до ті єць На та лія Ми ко ла їв на, учи тель ма -
те ма ти ки, Ко рос ти шів ський НВК «За галь -
но ос віт ня шко ла І–ІІ сту пе нів — лі цей ін -
фор ма цій них тех но ло гій» ім. Л. Х. Дар бі ня -
на Жи то мир ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв -
лену 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 —
уза галь ни ти знан ня й умін ня з те ми, роз ви -
ва ти об чис лю валь ні на ви ки, пам’ять, мис -
лен ня, ство ри ти умо ви для роз вит ку цін ніс -
но го став лен ня до сво го здо ров’я, друж би,
пра цьо ви тос ті

Роз роб ка уро ку «Мно жен ня мно го чле -
нів» з ма те ма ти ки в 7-му кла сі
Го рик Рус ла на Ми ко ла їв на, учи тель ма те -
ма ти ки, Ри ма чів ський НВК «За галь но ос віт -
ня шко ла І–ІІІ ст. — до шкіль ний на вчаль -
ний за клад» Лю бомль ської рай он ної ра ди
Во лин ської обл.
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Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — про дов жи ти фор му -
ван ня вмінь і на ви чок мно жи ти мно го чле -
ни; роз ви ва ти ло гіч не мис лен ня; ви хо ву ва -
ти уваж ність, упев не ність у влас них си лах,
ба жан ня здо бу ва ти знан ня

Роз роб ка уро ку «Еле мен тар ні гео мет -
рич ні фі гу ри та їх влас ти вос ті» з ма те ма -
ти ки в 7-му кла сі
Го ро ва Ла ри са Дмит рів на, учи тель ма те ма -
ти ки, Кро пив ниць ке НВО «Спе ці а лі зо ва -
ний за галь но ос віт ній на вчаль ний за клад
І сту пе ня «Гар мо нія» — Гім на зія іме ні Та ра -
са Шев чен ка — Центр по за шкіль но го ви хо -
ван ня «Кон такт».
Ано та ція: Роз роб ка уро ку на за яв ле ну те му

Роз роб ка уро ку «По діб ні три кут ни ки»
з ма те ма ти ки у 8-му кла сі.
Гриб На та лія Ва си лів на, учи тель ма те ма ти -
ки, Ки їв ська спе ці а лі зо ва на шко ла № 247
з по глиб ле ним ви вчен ням іно зем них мов.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку з муль ти -
ме дій ною пре зен та цією, ме та яко го —
сфор му ва ти уяв лен ня про по діб ні три кут -
ни ки; пра цю ва ти над за сво єн ням озна чен -
ня по діб них три кут ни ків, зміс ту по нят тя
ко е фі ці єн та по діб нос ті; сфор му ва ти вмін ня
від тво рю ва ти зміст ви вче них твер д жень;
ви ко ну ва ти за пи си твер д жень за до по мо -
гою сим во лу «~»; ви ко рис то ву ва ти за пи си
для об чис лен ня не ві до мих еле мен тів по діб -
них три кут ни ків

Роз роб ка уро ку «Фор му ла ко ре нів
квад рат но го рів нян ня» з ма те ма ти ки
у 8-му кла сі
Деш ке вич Ін на Сер гі їв на, учи тель ма те ма -
ти ки, Ко рос тен ська мі ська гім на зія № 7
Жи то мир ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
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 яко го —
ввес ти но ве по нят тя дис кри мі нант, ви вес ти
фор му ли дис кри мі нан ту, ко ре нів квад рат -
но го рів нян ня за галь но го ви гля ду; сфор му -
ва ти пер вин ні вмін ня зна хо ди ти за фор му -
ла ми дис кри мі нант квад рат но го рів нян ня,
за йо го зна чен ням ви зна ча ти кіль кість
розв’яз ків квад рат но го рів нян ня й об -
числю ва ти ко ре ні квад рат но го рів нян ня.
Роз ви ва ти пам’ять, куль ту ру ма те ма тич них
об чис лень; ви хо ву ва ти пра цьо ви тість, спо -
сте реж ли вість, кміт ли вість

Роз роб ка уро ку «Еле мен ти при клад ної
ма те ма ти ки» в 9-му кла сі
Діг тяр Окса на Ана то лі їв на, за ступ ник ди -
рек то ра з на вчаль но-ви хов ної ро бо ти, учи -
тель ма те ма ти ки, Сум ська спе ці а лі зо ва на
шко ла № 7 іме ні Мак си ма Сав чен ка.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко -
го — уза галь ни ти й сис те ма ти зу ва ти знан -
ня та вмін ня з те ми «Еле мен ти при клад ної
ма те ма ти ки»; роз ви ва ти ло гіч не, твор че
та са мо стій не мис лен ня; умін ня по рів ню -
ва ти, ана лі зу ва ти, сис те ма ти зу ва ти, уза -
галь ню ва ти, ро би ти ви снов ки, роз ви ва ти
пі знаваль ну ак тив ність, твор чі здіб нос ті,
об чис лю валь ні на вич ки; ви хо ву ва ти куль -
ту ру ма те ма тич но го мов лен ня, ма те ма тич -
них 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

Роз роб ка уро ку «Ко ор ди нат на пло щи -
на» з ма те ма ти ки в 6-му кла сі
Ді мог ло ва На дія Іва нів на, учи тель ма те ма -
ти ки, Дмит рів ська шко ла Та тар бу нар сько -
го р-ну Оде ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв -
лену те му, ме та яко го — удос ко на лю ва ти
на вич ки по бу до ви то чок на ко ор ди нат ній
пло щи ні і вмін ня зна хо ди ти ко ор ди на ти то -
чок, по бу до ва них на пло щи ні; роз ви ва ти пі -
знаваль ну ак тив ність, твор чі здіб нос ті, на -
вич ки са мо стій ної ро бо ти; ви хо ву ва ти ін те -
рес до ма те ма ти ки, усві дом ле ність сво їх дій
і їх ви ко ри стан ня в ре аль но му жит ті; ви хо -
ву ва ти пат рі о тизм, на ці о наль ну гор дість,
лю бов до рід но го краю, озна йо ми ти з іс то -
рією Укра ї ни, її сим во ла ми

Роз роб ка уро ку «Розв’язу ван ня вправ
на всі дії з де сят ко ви ми дро ба ми» з ма те -
ма ти ки в 5-му кла сі
Ду бі нець Те тя на Олек сан д рів на, учи тель
ма те ма ти ки, Дніп ро руд нен ська спе ці а лі зо -
ва на шко ла «Сві точ» Ва си лів сько го р-ну За -
по різь кої обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — по вто рен ня пра вил
дії з де сят ко ви ми дро ба ми; від пра цю ван ня
на ви чок мно жен ня і ді лен ня де сят ко вих
дро бів у хо ді ви ко нан ня за вдань і вправ;
роз ви ток ма те ма тич ної куль ту ри, ло гіч -
ного мис лен ня, ува ги, пам’яті, мов лен ня
учнів; роз ви ток са мо стій нос ті, здат нос ті
до са мо кон т ро лю, са мо оцін ки; ви хо ван ня
праг нен ня до ся га ти по став ле ної ме ти, по -
чут тя від по ві даль нос ті, упев не нос ті в со бі,
умін ня пра цю ва ти в ко лек ти ві, ін те ре су
до пред ме та

Роз роб ка уро ків «Зви чай ні дро би» з ма -
те ма ти ки в 6-му кла сі спе ці аль ної шко ли
Жу рав льо ва Світ ла на Ана то лі їв на, учи тель
ма те ма ти ки, Іл лі чів ський НВК «Спе ці аль на
за галь но ос віт ня шко ла І–ІІ сту пе нів ін тен -
сив ної пе да го гіч ної ко рек ції — до шкіль ний
на вчаль ний за клад ком пен су ю чо го ти пу»
Оде ської обл.
Ано та ція: Ме то дич на роз роб ка уро ків з те -
ми «Зви чай ні дро би»

Роз роб ка уро ку «Різ ни ця і су ма ку бів
двох ви ра зів» з ма те ма ти ки в 7-му кла сі
Іль ніцька Люд ми ла Ва си лів на, учи тель ма -
те ма ти ки, Бі ло цер ків ська шко ла № 11 Ки їв -
ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку з муль ти -
ме 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
мно го член стан дар т но го ви гля ду, за сто со -
ву ва ти фор му ли су ми і різ ни ці ку бів 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
на бу ті знан ня в стан дар т них і не стан дар т -
них 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
ви снов ки

Роз роб ка уро ку «Квад рат ний три член»
з ма те ма ти ки у 8-му кла сі
Іль ніцька Люд ми ла Ва си лів на, учи тель ма -
те ма ти ки, Бі ло цер ків ська шко ла № 11 Ки їв -
ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — ви вчи ти озна чен ня
квад рат но го три чле на і ко ре ня квад рат но го
три чле на; озна йо ми ти з те о ре ма ми, ко ли
да ний три член мож на роз клас ти на лі ній ні
множ ни ки, а ко ли не мож на; спо ну ка ти
до про яву твор чої ак тив нос ті, іні ці а ти ви;
роз ви ва ти ло гіч не мис лен ня, мо ву, ін те лек -
ту аль ні здіб нос ті, фор му ва ти пі знаваль ний
ін те рес до ма те ма ти ки

Роз роб ка уро ку «Фор му ла ко ре нів
квад рат но го рів нян ня» з ма те ма ти ки
у 8-му кла сі
Іль ніцька Люд ми ла Ва си лів на, учи тель ма -
те ма ти ки, Бі ло цер ків ська шко ла № 11 Ки їв -
ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв -
лену 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 —
ви вчи ти фор му ли ко ре нів квад рат но го рів -
нян ня, фор му ва ти вмін ня за сто со ву ва ти їх
до розв’язу ван ня вправ; спо ну ка ти уч нів
до про яву твор чої ак тив нос ті, іні ці а ти ви;
роз ви ва ти вмін ня ана лі зу ва ти, зна хо ди ти
ра ці о наль ні спо со би розв’язу ван ня вправ;
ви хо ву ва ти пра це люб ність, кміт ли вість,
куль ту ру ус но го мов лен ня та ма те ма тич них
за пи сів

Роз роб ка уро ку «Най прос ті ші пе ре тво -
рен ня гра фі ків фун к цій» з ма те ма ти ки
в 9-му кла сі
Іль чен ко Оле на Андрі їв на, учи тель ма те ма -
ти ки, Кра ма тор ська шко ла № 11 До нець -
кої обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку з муль ти -
ме дій ною пре зен та цією, ме та яко го —
сфор му ва ти ро зу мін ня по нят тя «пе ре тво -
рен ня гра фі ка фун к ції», знан ня про ви ди
гео мет рич них пе ре тво рень гра фі ків фун к -
цій, про рів нян ня фун к ції, що за да єть ся
цим пе ре тво рен ням; сфор му ва ти пер вин ні
вмін ня «чи та ти» гра фі ки фун к цій, ви ко -
нува ти по бу до ви гра фі ків фун к цій за до -
помо гою пе ре тво рень f (x) + a, за да них рів -
нян ням да ної фун к ції f (x); роз ви ва ти
пам’ять, ува гу, уяву, ло гіч не мис лен ня,
умін ня ко рис ту ва тись ме то да ми ін дук ції та
де дук ції, ана лі зу та син те зу; ви хо ву ва ти
інфор ма цій ну ком пе тен т ність, куль ту ру
ма те ма тич ної мо ви, спо сте реж ли вість, пра -
це люб ність, на по лег ли вість

Роз роб ка уро ку «Що ви вчає гео мет рія.
Точ ка і пря ма. Влас ти вос ті то чок і пря -
мих» з ма те ма ти ки в 7-му кла сі
Ка за ко ва На та лія Ле о ні дів на, учи тель ма те -
ма ти ки, Кри во різь ка шко ла № 113 Дніп ро -
пет ров ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку з муль ти -
ме дій ною під трим кою, ме та яко го — сфор -
му ва ти уяв лен ня про те, де, як і ко ли по чи -
на ла ся гео мет рія, хто сто яв бі ля її ви то ків,
озна йо ми ти з по нят тям най простiших фi -
гур, до ма га ти ся свiдо мо го за сво єн ня тер мi -
но логiї, що опи сує вза єм не роз та шу ван ня
то чок і пря мих на пло щинi, ро зу мін ня
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основ них влас ти вос тей роз та шу ван ня то -
чок і пря мих; ви ро би ти пер виннi вмiння по -
зна ча ти точ ки та прямi на ри сун ках; ви хо -
ву ва ти до пит ли вість, пі знаваль ний ін те рес
до ма те ма ти ки

Роз роб ка уро ку «По рів нян ня де сят ко -
вих дро бів» з ма те ма ти ки в 5-му кла сі спе -
ці аль ної шко ли
Ка ра вай Ва лен ти на Ана то лі їв на, учи тель,
Тер пін нів ська спе ці аль на шко ла-ін тер нат
За по різь кої обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко -
го — фор му ва ти на вич ки по рів нян ня де -
сятко вих дро бів, умін ня фор му лю ва ти,
обґрун то ву ва ти і за сто со ву ва ти пра ви ло
по рів нян ня де сят ко вих дро бів; роз ви ва ти
пі знаваль ні ін те ре си, пам’ять, ува гу, кміт -
ли вість, спо сте реж ли вість, умін ня ло гіч но
мис ли ти (по рів ню ва ти, ана лі зу ва ти, уза -
галь ню ва ти), зба га чу ва ти слов ни ко вий за -
пас уч нів ма те ма тич ни ми тер мі на ми та ви -
сло ва ми, са мо кон т роль; ви хо ву ва ти ста ран -
ність, са мо стій ність, упев не ність

Роз роб ка уро ку «Ті ла обер тан ня» з ма -
те ма ти ки в 6-му кла сі
Лап ка ло Та ма ра Ана то лі їв на, учи тель ма те -
ма ти ки, Дніп ро пет ров ська шко ла № 84.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
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 яко го —
роз ши ри ти знан ня про ті ла обер тан ня, по -
ка за ти за сто су ван ня їх в ар хі тек ту рі,
у побу ті; роз ви ва ти ло гіч не мис лен ня, твор -
чу ді яль ність, прос то ро ве уяв лен ня; ви хо ву -
ва ти са мо стій ність, ак тив ність, куль ту ру
спіл ку ван ня; роз ши рю ва ти ма те ма тич ний
кру го зір, спри я ти зро стан ню ін те ре су до
ма те ма ти ки; ви хо ву ва ти по чут тя лю бо ві
до рід но го міс та

Роз роб ка уро ку «Від сот ки. Зна ход жен -
ня від сот ків чис ла» з ма те ма ти ки в 5-му
кла сі
Лю шин На та лія Ми ко ла їв на, учи тель, Ко ло -
дяз нів ська шко ла Бе рез нів сько го р-ну Рів -
нен ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — за кріп лен ня знань
уч нів, роз ви ток ло гіч но го мис лен ня

Ме то дич на роз роб ка «Пер пен ди ку -
лярність у прос то рі» з ма те ма ти ки для 10-х
кла сів
Ма єв ська Лі лія Іва нів на, учи тель ма те ма ти -
ки, То рець кий НВК «Шко ла-лі цей» До нець -
кої обл.
Ано та ція: Про по но ва ні за да чі з кож ної те -
ми роз по ді ля ють ся за ме то да ми розв’язу -
ван ня або ти па ми. Для кож но го ме то ду або
ти пу роз гля да ють ся при кла ди з де таль ним
по яс нен ням. Учні ма ти муть змо гу ви бра ти
для се бе най більш ре аль ний із за про по но -
ва них прий о мів. Біль шість за дач ви бра ні
із за вдань ЗНО по пе ред ніх ро ків.

Роз роб ка уро ку «Чис ло ві не рів нос ті.
Влас ти вос ті чис ло вих не рів нос тей» з ма те -
ма ти ки в 9-му кла сі
Мі щен ко Ва лен ти на Ва си лів на, учи тель ма -
те ма ти ки, Кро пив ниць ке НВО «Спе ці а лі зо -
ва ний за галь но ос віт ній на вчаль ний за клад

І сту пе ня «Гар мо нія» — Гім на зія іме ні Та ра -
са Шев чен ка — Центр по за шкіль но го ви хо -
ван ня «Кон такт».
Ано та ція: План-кон с пект уро ку уза галь -
нен ня і сис те ма ти за ція знань

Роз роб ка уро ку «Розв’язу ван ня рів нянь
на осно ві влас ти вос ті про пор ції» з ма те ма -
ти ки в 6-му кла сі
Мяг ких Юлія Вік то рів на, учи тель ма те ма -
ти ки, Кре мен чуць ка шко ла № 22 Пол тав -
ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко -
го — сфор му ва ти вмін ня ви ко рис то ву ва ти
влас ти вос ті про пор цій до розв’язу ван ня
рів нянь і за дач; роз ви ва ти ма те ма тич ну мо -
ву, ло гіч не мис лен ня; фор му ва ти пі знаваль -
ну ком пе тен т ність, по ка за ти зна чен ня ві та -
мі нів для здо ров’я лю ди ни, про па гу ва ти
здо ро вий спо сіб жит тя; ви хо ву ва ти ін те рес
до про це су здо бут тя но вих знань

Роз роб ка уро ку «Розв’язу ван ня за дач
за те мою “Век то ри на пло щи ні і в прос то -
рі”» з ма те ма ти ки в 10-му кла сі
Но ві ко ва На та лія Во ло ди ми рів на, ви кла дач,
Кра ма тор ський ма ши но бу дів ний ко ледж
Дон ба ської дер жав ної ма ши но бу дів ної ака -
де мії, До нець ка обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку з муль ти -
ме дій ною під трим кою, на вчаль на ме та
якого — роз ви ва ти на вич ки розв’язу ван ня
ти по вих за дач на за сто су ван ня дій над век -
то ра ми; роз пізнава ти оди нич ні век то ри; до -
да ва ти від ні ма ти, мно жи ти век тор на чис ло,
роз ви ва ти на вич ки за сто су ван ня влас ти -
вос тей век то рів при розв’язу ван ні різ них
при клад них і ма те ма тич них за дач

Роз роб ка уро ку «Від но шен ня і про пор -
ції» з ма те ма ти ки в 6-му кла сі
Нуж на Те тя на Олек сі їв на, учи тель ма те -
мати ки, Бі ло цер ків ська шко ла № 11 Ки їв -
ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — удос ко на лю ва ти
знан ня з те ми; фор му ва ти вмін ня за сто -
сову ва ти на бу ті знан ня і на вич ки при
розв’язу ван ні за дач; роз ви ва ти на вич ки са -
мо стій нос ті; роз ши рю ва ти сві то гляд уч нів;
ви хо ву ва ти від по ві даль ність за стан на вко -
лиш ньо го се ре до ви ща

Роз роб ка уро ку «Стов п час та і кру го ва
діа гра ми» з ма те ма ти ки в 6-му кла сі
Нуж на Те тя на Олек сі їв на, учи тель ма те ма -
ти ки, Бі ло цер ків ська шко ла № 11 Ки їв -
ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко -
го — фор му ва ти уяв лен ня про по нят тя діа -
грам і спо сіб від тво рен ня спів від но шен ня
ве ли чин за до по мо гою кру го вих і стов п час -
тих діа грам; «чи та ти» та бу ду ва ти діа гра ми,
що від по ві да ють умо вам за да чі; фор му ва ти
жит тє ву ком пе тен цію; роз ви ва ти ло гіч не
мис лен ня, пі знаваль ний ін те рес; ви хо ву -
вати ро зу мін ня ста ну на вко лиш ньо го се ре -
до ви ща, еко ло гіч ну куль ту ру та по ве дін ку
лю ди ни

Роз роб ка уро ку «Ви пад ко ва по дія. Імо -
вір ність ви пад ко вої по дії» з ма те ма ти ки
в 9-му кла сі

Ню кі на Та ма ра Во ло ди ми рів на, учи тель ма -
те ма ти ки та ін фор ма ти ки, Смі лян ська шко -
ла № 2 Чер ка ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко -
го — сфор му ва ти уяв лен ня про ви про бу -
ван ня і по дії, те о рію імо вір нос ті як на уку;
на вчи ти роз різ ня ти ви пад ко ві, ві ро гід ні
і не мож ли ві, не су міс ні і су міс ні по дії, зна -
хо ди ти ймо вір нос ті по дій; роз ви ва ти ло гіч -
не мис лен ня, на вич ки об чис лень, умін ня
роз пізнава ти ти пи по дій, ма те ма тич ну мо -
ву; ви хо ву ва ти ін те рес до пред ме та, умін ня
пра цю ва ти в ко ман ді, пра цю ва ти за но віт ні -
ми тех но ло гі я ми; праг нен ня до са мо ос ві ти,
са мо ре а лі за ції; ви хо ву ва ти куль ту ру мов -
лен ня

Роз роб ка уро ку «Вза єм не роз мі щен ня
пря мих у прос то рі» з ма те ма ти ки в 10-му
кла сі
Пет рен ко Лі дія Іва нів на, учи тель ма те ма ти -
ки, Ки їв ська спе ці а лі зо ва на шко ла № 247
з по глиб ле ним ви вчен ням іно зем них мов.
Ано та ція: Роз роб ка уро ку на за яв ле ну те му

Роз роб ка уро ку «Су між ні та вер ти каль -
ні ку ти, їх влас ти вос ті» з ма те ма ти ки
в 7-му кла сі
Пет рен ко Лі дія Іва нів на, учи тель ма те ма ти -
ки, Ки їв ська спе ці а лі зо ва на шко ла № 247
з по глиб ле ним ви вчен ням іно зем них мов.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му з муль ти ме дій ною під трим кою (ме -
ді ап ре зен та ція до да єть ся)

Роз роб ка уро ку «Дії з де сят ко ви ми дро -
ба ми» з ма те ма ти ки в 5-му кла сі
При сяж нюк Іри на Ми ко ла їв на, учи тель ма -
те ма ти ки, Оде ська шко ла № 22.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко -
го — за крі пи ти вмін ня й на вич ки ви ко нан -
ня дій з де сят ко ви ми дро ба ми, по нят тя се -
ред ньо го ариф ме тич но го, мас ш та бу; ви яви -
ти зв‘язок цих по нять з ін ши ми на ука ми;
спри я ти під трим ці на ви со ко му рів ні за -
галь ної пра цез дат нос ті до на вчан ня; ви хо -
ву ва ти зі бра ність, ор га ні зо ва ність, ува гу,
са мо стій ність, ма те ма тич ну куль ту ру; фор -
му ва ти ко му ні ка тив ні на вич ки, куль ту ру
ро зу мо вої пра ці, ес те тич ні на вич ки; роз ви -
ва ти пам‘ять, ува гу, мис лен ня, до пит -
ливість, мо ти ва цію прак тич ної зна чи мос ті
те ми; спри я ти роз вит ку ро зу мо вої ак тив -
нос ті, на ви чок ко лек тив ної й са мо стій ної
ді яль нос ті

Роз роб ка уро ку «За да чі на мно жен ня
зви чай них дро бів. Зна ход жен ня дро бу від
чис ла» з ма те ма ти ки в 6-му кла сі
Про цен ко Ла ри са Гри го рів на, учи тель ма -
те ма ти ки, Бі ло цер ків ська шко ла № 20 Ки їв -
ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв -
лену те му з муль ти ме дій ною під трим кою
(меді ап ре зен та ція до да єть ся), ме та яко го —
за крі пи ти на вич ки та вмін ня уч нів ви ко ну -
ва ти мно жен ня зви чай них дро бів і роз -
в’язу ва ти за да чі на мно жен ня зви чай них
дро бів; роз ви ва ти твор чу та ро зу мо ву ак -
тив ність, ува гу, ін те рес до ма те ма ти ки

Роз роб ка уро ку «Квад ра тич на фун к -
ція» з ма те ма ти ки в 9-му кла сі
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Рей зі на Люд ми ла Гри го рів на, учи тель ма те -
ма ти ки, Кос тян ти нів ська шко ла № 5 До -
нець кої обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — уза галь ни ти та сис те -
ма ти зу ва ти знан ня уч нів з те ми «Фун к ція»,
ви хо ву ва ти са мо стій ність, уваж ність; по ка -
за ти прак тич не за сто су ван ня те ми; роз ви -
ва ти ін те рес до ма те ма ти ки

Роз роб ка уро ку «По рів нян ня де сят ко -
вих дро бів» з ма те ма ти ки в 5-му кла сі
Ржак сін ська Юлія Вік то рів на, учи тель ма -
те ма ти ки, Хар ків ська гім на зія № 23.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку з муль ти -
ме дій ною під трим кою (ме ді ап ре зен та ція
до да єть ся), ме та яко го — про дов жи ти фор -
му ва ти по нят тя про де сят ко вий дріб; за пис
і чи тан ня де сят ко вих дро бів; фор му ва ти по -
нят тя по рів нян ня де сят ко вих дро бів і пра -
ви ла по рів нян ня де сят ко вих дро бів; умін ня
по рів ню ва ти де сят ко ві дро би; фор му ва ти
між пред мет ні зв’яз ки; роз ви ва ти ува гу,
уяву, ло гіч не мис лен ня, ро зу мо ві здіб нос ті,
пі знаваль ну ак тив ність; пле ка ти ці ліс не
сприй нят тя сві ту, ро зу мін ня ро лі ма те ма ти -
ки в пі знан ні дій с нос ті; ви хо ву ва ти від по ві -
даль ність за ре зуль та ти на вчаль ної пра ці,
на по лег ли вість, пра це люб ність, чіт кість ви -
ко нан ня дій

Роз роб ка уро ку «Розв’язу ван ня за дач
за до по мо гою про пор цій» з ма те ма ти ки
в 6-му кла сі
Ру да Люд ми ла Ми ко ла їв на, учи тель ма те -
ма ти ки, Бер ди чів ський НВК № 4 Жи то мир -
ської обл.
Ано та ція: Роз роб ка уро ку «Розв’язу ван ня
за дач за до по мо гою про пор цій» з ма те ма ти -
ки в 6-му кла сі

Роз роб ка уро ку «Си мет рія, гар мо нія, кра -
са…» з ма те ма ти ки в 9-му кла сі
Ру да Люд ми ла Ми ко ла їв на, учи тель ма те -
ма ти ки, Бер ди чів ський НВК № 4 Жи то мир -
ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв -
лену те му, ме та яко го — удос ко на ли ти
прак тич ні умін ня та на вич ки розв’язу ва ти
впра ви та за да чі на за сто су ван ня осьо вої
та цен т раль ної си мет рії; роз ви ва ти до слід -
ниць ку ком пе тен т ність, пі знаваль ну ак тив -
ність, са мо стій ність, умін ня ба чи ти та за -
сто со ву ва ти ма те ма ти ку в ре аль но му жит ті;
спри я ти ви хо ван ню ес те тич но го сма ку, по -
ва ги до сві то вої та на ці о наль ної куль тур

Роз роб ка уро ку «Ло га риф міч ні рів -
нян ня. Ме то ди розв’язу ван ня ло га -

риф міч них рів нянь» з ма те ма ти ки в 11-му
кла сі
Се ре да Іри на Олек сан д рів на, учи тель ма те -
ма ти ки, Дніп ро дзер жин ський ЗНЗ І сту пе -
ня — гім на зія № 39 Дніп ро пет ров ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, освіт ня
ме та яко го — сфор му ва ти ма те ма тич ні
ком пе тен ції: по нят тя ло га риф міч но го рів -
нян ня, най прос ті шо го ло га риф міч но го рів -
нян ня, здат нос ті до за сто су ван ня за галь них
ме то дів розв’язу ван ня рів нянь та спе ці аль -
них ме то дів розв’язу ван ня ло га риф міч них,
уза галь ни ти знан ня про рів нян ня, що ви -
вча ють ся в кур сі ма те ма ти ки, удос ко на ли -

ти на вич ки за сто со ву ван ня влас ти вос тей
ло га риф мів під час розв’язан ня ло га риф -
міч них рів нянь

Роз роб ка уро ку «По хід ні еле мен тар них
фун к цій» з ма те ма ти ки в 11-му кла сі
Сі жук Пав ло Сте па но вич, ви кла дач ма те -
ма ти ки, Но во во лин ське ПТУ № 11 Во лин -
ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — фор му ва ти знан ня
про по хід ну сте пе не вої фун к ції з ці лим по -
каз ни ком; фор му ва ти кри тич не мис лен ня;
роз ви ва ти ло гіч не та об раз не мис лен ня уч -
нів; роз ви ва ти ін те рес до пред ме та

Роз роб ка уро ку «Озна ки па ра лель нос ті
пря мих» з ма те ма ти ки в 7-му кла сі
Со кол Те тя на Фе до рів на, за ступ ник ди рек -
то ра з НВР, Ми ко ла їв ська шко ла Пет ро пав -
лів сько го р-ну Дніп ро пет ров ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко -
го — сфор му лю ва ти й до вес ти озна ки па ра -
лель нос ті пря мих і на слі док з них; сфор му -
ва ти вмін ня ви ко рис то ву ва ти роз гля ну ті
на уро ці озна ки для ар гу мен та ції па ра лель -
нос ті пря мих; роз ви ва ти вмін ня ана лі зу ва -
ти, ло гіч но мис ли ти, під твер д жу ва ти свої
мір ку ван ня; ви хо ву ва ти ін те рес до ма те ма -
ти ки, ві ру у свої си ли

Роз роб ка уро ку «Таб ли ця ді лен ня
на чис ло 6. По рів нян ня таб лиць мно жен ня
чис ла 6 і ді лен ня на чис ло 6» з ма те ма ти ки
в 2-му кла сі.
Сот ні ко ва На та лія Ана то лі їв на, учи тель по -
чат ко вих кла сів, Скель ківська шко ла Ва си -
лів сько го р-ну За по різь кої обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко -
го — ви ко рис то ву ю чи таб ли цю мно жен ня
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
зада чею; об чис лю валь ні на вич ки таб лич -
но го мно жен ня і ді лен ня; роз ви ва ти пі -
знаваль ну ак тив ність уч нів, ло гіч не мис -
лен ня, ма те ма тич не мов лен ня, уваж ність;
ви хо ву ва ти вмін ня пра цю ва ти са мо стій но
та в гру пі

Роз роб ка уро ку «Ра ці о наль ні чис ла.
Розв’язу ван ня за дач» з ма те ма ти ки в 6-му
кла сі
Стро кань Іри на Фе до рів на, учи тель, Но во -
да ни лів ська шко ла Яки мів сько го р-ну За по -
різь кої обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко -
го — уза галь ни ти і сис те ма ти зу ва ти ві до -
мос ті про ви ди чи сел; удос ко на ли ти вмін ня
розв’язу ва ти за да чі, що пе ред ба ча ють зна -
ход жен ня мо ду ля чис ла й чис ла за йо го мо -
ду лем, по рів нян ня ра ці о наль них чи сел,
у про це сі розв’язан ня за вдань за крі пи ти
об чис лю валь ні на вич ки; роз ви ва ти вмін ня
за сто со ву ва ти ін фор ма цій ні тех но ло гії для
розв’язу ван ня вправ; на вча ти са мо оцін ки й
умін ня ко ри гу ва ти на вчаль ну ді яль ність;
роз ви ва ти твор чі вмін ня, ува гу, на по лег ли -
вість, від по ві даль ність, куль ту ру ма те ма -
тич но го мов лен ня

Роз роб ка уро ку «На ту раль ні чис ла. До -
да ван ня та від ні ман ня на ту раль них чи -
сел» з ма те ма ти ки в 5-му кла сі

Су сол Оль га Ми ко ла їв на, учи тель ма те ма -
ти ки, Бі ло цер ків ська шко ла № 21 Ки їв -
ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку з муль ти -
ме дій ною під трим кою (ме ді ап ре зен та ція
до да єть ся), ме та яко го — сис те ма ти зу ва ти
основ ні знан ня про до да ван ня і від ні ман ня
на ту раль них чи сел; пе ре ві ри ти, як уч ні за -
сво ї ли те о ре тич ний ма те рі ал і як вмі ють за -
сто со ву ва ти йо го на прак ти ці; пе ре ві ри ти
знан ня і умін ня, на бу ті під час ви вчен ня те -
ми; роз ви ва ти ро зу мо ві здіб нос ті, вмін ня
ана лі зу ва ти, по рів ню ва ти, уза галь ню ва ти;
роз ви ва ти твор че мис лен ня; ви хо ву ва ти во -
лю, по чут тя, лю бов до рід ної кра ї ни

Роз роб ка уро ку «Тре тя озна ка рів нос ті
три кут ни ків» з ма те ма ти ки в 7-му кла сі
Тур чи на Люд ми ла Гри го рів на, учи тель ма -
те ма ти ки і фі зи ки, Сте па нів ська шко ла
Усти нів сько го р-ну Кі ро во град ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку з муль ти -
ме дій ною під трим кою, ме та яко го — фор -
му ва ти ма те ма тич ну ком пе тен т ність: ро -
зумін ня зміс ту тре тьої озна ки рів нос ті
трикут ни ків; умін ня до би ра ти не об хід ні
знан ня і спо со би для ви ко нан ня на вчаль но-
пі знаваль них за вдань, ви ко рис то ву ва ти ін -
фор ма цію з різ них дже рел для ге не ру ван ня
влас них ідей; здій с ню ва ти пе ре вір ку й са -
мо пе ре вір ку; фор му ва ти вмін ня са мо стій но
за сто со ву ва ти тре тю озна ку рів нос ті три -
кут ни ків для розв’язу ван ня за дач; роз ви ва -
ти слу хо ве зо се ред жен ня, мов лен ня, твор че
мис лен ня

Роз роб ка уро ку «Зов ніш ній кут три кут -
ни ка» з ма те ма ти ки в 7-му кла сі
Фа льо са Лю бов Олек сі їв на, учи тель ма те -
ма ти ки, Но во гри го рів ський НВК Юр’їв -
сько го р-ну Дніп ро пет ров ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв -
лену те му, ме та яко го — по гли би ти та роз -
шири ти знан ня про го лов ні влас ти вос ті
три кут ни ків; за крі пи ти знан ня про зміст
те о ре ми про зов ніш ній кут три кут ни ка та
на слід ку з неї; удос ко на ли ти вмін ня
розв’язу ва ти за да чі, які пе ред ба ча ють за -
сто су ван ня по нят тя та влас ти вос тей зов -
ніш ньо го ку та три кут ни ка; фор му ва ти
вмін ня ви ді ля ти го лов не; роз ви ва ти ло гіч не
мис лен ня, умін ня ви слов лю ва ти свою дум -
ку; пі знаваль ну са мо стій ність та пі знаваль -
ні ін те ре си, твор чі здіб нос ті, кміт ли вість;
ви хо ву ва ти від по ві даль ність за ре зуль та ти
своєї ро бо ти, на по лег ли вість у до сяг нен ні
ме ти

Роз роб ка уро ку «Розв’язу ван ня за дач
і вправ на всі дії з ці ли ми та дро бо ви ми
чис ла ми» з ма те ма ти ки в 6-му кла сі
Фар ту шок Ма рія Ми хай лів на, учи тель ма -
те ма ти ки, Дро го биць ка шко ла № 10 Львів -
ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — уза галь ни ти й сис те -
ма ти зу ва ти знан ня про дро би, по вто ри ти й
за крі пи ти вмін ня ви ко ну ва ти дії з ці ли ми
і дро бо ви ми чис ла ми, розв’язу ва ти за да чі
та впра ви; роз ви ва ти мис лен ня, вмін ня
само стій но ана лі зу ва ти ре зуль та ти ро бо ти,
пра цю ва ти в гру пах, пе ре да ва ти ін фор -
мацію; роз ви ва ти ува гу; вза є мо до по мо гу,
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вмін ня спіл ку ва ти ся; ви хо ву ва ти дис цип лі -
но ва ність

Роз роб ка уро ку «Фун к ції. Пе ре тво рен -
ня гра фі ків фун к цій» з ма те ма ти ки в 9-му
кла сі
Фар ту шок Ма рія Ми хай лів на, учи тель ма -
те ма ти ки, Дро го биць ка шко ла № 10 Львів -
ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — уза галь ни ти й сис те -
ма ти зу ва ти знан ня про фун к ції, по вто ри ти
й за крі пи ти вмін ня пе ре тво рю ва ти гра фі ки
фун к цій, зна хо ди ти об ласть ви зна чен ня
фун к цій, роз кла да ти квад рат ний три член
на множ ни ки; роз ви ва ти мис лен ня, умін ня
са мо стій но ана лі зу ва ти ре зуль та ти своєї
ро бо ти, вмін ня пра цю ва ти в гру пах і пе ре -
да ва ти ін фор ма цію, роз ви ток ува ги; спри я -
ти роз вит ку вза є мо до по мо ги, вмін ню спіл -
ку ва ти ся, ви хо ван ню дис цип лі но ва нос ті

Роз роб ка уро ку «Чис ло ві не рів нос ті»
з ма те ма ти ки в 9-му кла сі

Фар ту шок Ма рія Ми хай лів на, учи тель ма -
те ма ти ки, Дро го биць ка шко ла № 10 Львів -
ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му з муль ти ме дій ною під трим кою та
ме то дич ни ми до дат ка ми, ме та яко го — на -
вчи ти ви яв ля ти влас ні вмін ня та на вич ки,
здо бу ва ти знан ня, усві дом лю ва ти важ ли -
вість одер жан ня знань та ана лі зу ва ти їх;
роз ви ва ти прак тич ні на вич ки, роз ви ва ти
кміт ли вість, упев не ність у влас них си лах,
вмін ня мір ку ва ти; роз ви ва ти на вич ки ін ди -
ві ду аль ної ро бо ти, по ва ги до то ва ри шів

Роз роб ка уро ку «Ко ор ди нат на пря ма»
з ма те ма ти ки в 6-му кла сі
Фе до ро ва Світ ла на Се ме нів на, учи тель ма -
те ма ти ки, Но вог ро дів ська шко ла № 9 До -
нець кої обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко -
го — за крі пи ти вмін ня та на вич ки бу ду ва ти
ко ор ди нат ну пря му, за пи су ва ти ко ор ди на -
ту точ ки, від шу ку ва ти точ ку за її ко ор ди на -
тою, за пи су ва ти до дат ні та від’єм ні чис ла,
фор му ва ти по чат ко ві уяв лен ня про від -
стань на чис ло вій пря мій; роз ви ва ти ло гіч -
не мис лен ня, прос то ро ву уяву, на вич ки ко -
лек тив ної і са мо стій ної ро бо ти; ви хо ву ва ти
чіт кість офор м лен ня крес лень і за пи сів

Роз роб ка про ек ту «Гео мет рія і мо да»
з ма те ма ти ки в 9-му кла сі
Флей чук Ган на Ва си лів на, учи тель, Де бес -
лав ців ська шко ла Ко ло мий сько го р-ну Іва -
но-Фран ків ської обл.
Ано та ція: Під час про ек ту уч ні по вин ні до слі -
ди ти ви ко ри стан ня гео мет рич них фі гур для
ство рен ня ви крой ок одя гу. Учні ви ко рис то -
ву ва ти муть от ри ман ні знан ня про влас ти вос -
ті фі гур для ство рен ня ле кал. Учас ни ки ма -
ють до вес ти, що всі час ти ни одя гу — це гео -
мет рич ні фі гу ри, пе ре ві ри ти на прак ти ці,
як ство рю єть ся одяг, озна йо ми ти ся з іс то -
рич ни ми до ку мен та ми, фак та ми, де ви вча ли -
ся влас ти вос ті основ них гео мет рич них фі гур

Роз роб ка уро ку «Ко ор ди на ти се ре ди -
ни від різ ка» з ма те ма ти ки в 9-му кла сі

спе ці аль ної шко ли

Хом’як Ал ла Пет рів на, за ступ ник ди рек то -
ра з ви хов ної ро бо ти, Но во во лин ська спе ці -
аль на шко ла № 9 Во лин ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку з муль ти -
ме дій ною під трим кою, ме та яко го — ви ве -
ден ня фор мул для зна ход жен ня ко ор ди нат
се ре ди ни від різ ка та фор му ван ня вмінь за -
сто со ву ва ти ці фор му ли до розв’язу ван ня
за дач; роз ви ва ти ін те рес до ма те ма ти ки
та пі знаваль ні здіб нос ті; фор му ва ти вмін -
ня 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 ко ман ді, вчи ти ети ки та куль ту ри спіл ку -
ван ня

Роз роб ка уро ку «Одно член. Під не сен ня
од но чле на до сте пе ня» з ма те ма ти ки в 7-
му кла сі
Ша ман ська Ва лен ти на На умів на, пе да гог-
ор га ні за тор, учи тель ма те ма ти ки, Дніп ро -
пет ров ський НВК № 125 «за галь но ос віт ній
на вчаль ний за клад — до шкіль ний на вчаль -
ний за клад».
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко -
го — 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
ви ко нан ня дій зі сте пе ня ми; роз ви ва ти об -
чис 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
пред с тав ни ків; зба га чен ню ін те лек ту і ду -
хов но го сві ту

Роз роб ка уро ку «Розв’язу ван ня ір ра ці о -
наль них рів нянь» з ма те ма ти ки в 10-му
кла сі.
Шкварь ко Євге нія Іва нів на, учи тель ма те -
ма ти ки, ПТУ № 36 смт Нов го род ка Кі ро во -
град ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — про дов жу ва ти фор -
му ва ти, вмін ня розв’язу ва ти ір ра ці о наль ні
рів нян ня; вчи ти уч нів пра цю ва ти в гру пі;
ви хо ву ва ти на по лег ли вість у до сяг нен ні по -
став ле ної ме ти

Роз роб ка уро ку «Те о ре ма Ві є та» з ма те -
ма ти ки у 8-му кла сі
Шу леш ко Іри на В’ячес ла вів на, учи тель ма -
те ма ти ки, Дніп ро пет ров ська шко ла № 144
з по глиб ле ним ви вчен ням ів ри ту, тра ди цій
і іс то рії єв рей сько го на ро ду.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку з муль ти -
ме дій ною під трим кою (ме ді ап ре зен та ція
до да єть ся), ме та яко го — ввес ти по нят тя
при ве де но го квад рат но го рів нян ня, до слід -
жу ва ти за леж ність між ко ре ня ми при ве де -
но го квад рат но го рів нян ня і йо го ко е фі ці -
єн та ми; ввес ти те о ре му Ві є та; за без пе чи ти
пер вин не за сто су ван ня те о ре тич них знань
у різ них си ту а ці ях при розв’язан ні квад рат -
них рів нянь; озна йо ми ти з іс то рич ною до -
від кою про жит тя вче но го

Роз роб ка уро ку «Розв’язу ван ня вправ
на зна ход жен ня по хід ної» з ма те ма ти ки
в 11-му кла сі

Щер бак Ін на Ва лен ти нів на, ви кла дач ма те -
ма ти ки, Друж ків ський тех ні кум Дон ба -
ської дер жав ної ма ши но бу дів ної ака де мії.
До нець ка обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку з ме то дич -
ни ми до дат ка ми, ме та яко го — фор му ва ти
вмін ня зна хо ди ти по хід ні фун к ції, ви ко рис -
то ву ю чи таб ли цю по хід них і пра ви ла ди фе -
рен ці ю ван ня; роз ви ва ти на вич ки ро бо ти
з ком п’юте ром, об чис лю валь ні на вич ки;
фор му ва ти вмін ня ана лі зу ва ти й ро би ти
виснов ки; роз ви ва ти ло гіч не мис лен ня,
твор чі здіб нос ті, умін ня спів пра цю ва ти
в на вчаль ній ді яль нос ті, на вич ки ін ди ві ду -
аль ної й ко лек тив ної ро бо ти, на по лег ли -
вість у до сяг нен ні по став ле ної ме ти; за охо -
чен ня до са мо стій ної на вчаль ної ді яль нос ті

Ме то ди ка та тех но ло гія

Стат тя «Пси хо ло го-пе да го гіч ні ас пек ти
за сто су ван ня тес то вих за вдань під час ви -
вчен ня іно зем ної мо ви в за галь но ос віт ній
шко лі»
Гав ри люк Олек сандр Ми ко лай о вич, учи -
тель; Хлис тун Окса на Олек сан д рів на,
студен т ка 4-го кур су, Ве ли ко мо чуль ська за -
галь но ос віт ня шко ла Теп лиць ко го р-ну Він -
ниць кої обл., Він ниць кий дер жав ний пе да -
го гіч ний уні вер си тет іме ні Ми хай ла Ко цю -
бин сько го.
Ано та ція: У стат ті роз гля ну то пси хо ло го-
пе да го гіч ні ас пек ти за сто су ван ня тес то вих
за вдань у про це сі ви вчен ня іно зем ної мо ви
та їх роль у роз крит ті ін ди ві ду аль них осо -
бис тос тей уч нів. Ви світ ле но ряд пи тань що -
до до ціль нос ті ви дів тес тів та ці лей їх ви ко -
ри стан ня в прак тич ній ді яль нос ті вчи те ля.
Особ ли ва ува га зо се ред же на на проб лем -
них ас пек тах роз роб ки та впро вад жен ня
тес тів під час по глиб ле но го ви вчен ня іно -
зем них мов у за галь но ос віт ніх шко лах

Май с тер-клас «Ре алі за ція між пред -
мет них зв’яз ків на уро ках іс то рії

Укра ї ни та ук ра їн ської лі те ра ту ри в стар -
ших кла сах»
Ко лєс ні ков Артем Арту ро вич, учи тель; Ко -
шо вий Іван Вік то ро вич, учи тель, Хар ків -
ська шко ла № 131.
Ано та ція: Роз роб ка май с тер-кла су, ме та
яко го — ре пре зен ту ва ти ско ор ди но ва ну ді -
яль ність учи те лів-пред мет ни ків що до ре алі -
за ції між пред мет них зв’яз ків на уро ках іс -
то рії Укра ї ни та ук ра їн ської лі те ра ту ри
в стар ших кла сах; по ка за ти, що ви ко ри -
стан ня між пред мет них зв’яз ків дає мож -
ливість учи те лю, за сто су вав ши роз ма їт тя
ін тер ак тив них вправ, змі ни ти роль ав то ри -
тар но го тран с ля то ра ін фор ма ції на ко ор ди -
на то ра на вчаль но го про це су; про де мон ст -
ру ва ти на прак ти ці ре алі за цію між пред мет -
них зв’яз ків на різ них ета пах уро ку

Ме то дич на роз роб ка «Фор му ван ня на -
ви чок ауді ю ван ня на по чат ко во му ета пі
ви вчен ня ан г лій ської мо ви»
Ку лі ко ва На дія Юрі їв на, учи тель ан г лій -
ської мо ви, Хар ків ська гім на зія № 116; Іва -
щен ко На та лія Сер гі їв на, ке рів ник гур т ка
«Ці ка ва ан г лій ська», Центр ди тя чої та
юнаць кої твор чос ті № 2.
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Ано та ція: Ме та ро бо ти — озна йо ми ти вчи -
те лів з фор ма ми та ме то да ми, які мо жуть
ви ко рис то ву ва тись у про це сі ви роб лен ня
на ви чок ауді ю ван ня. Стат тя міс тить ін фор -
ма цію про те о ре тич ні пе ре ду мо ви ро бо ти
з ауді ю ван ням, роз роб ки уро ків з ком п лек -
сом за вдань для роз вит ку й удос ко на лен ня
на ви чок ауді ю ван ня

Ме то дич ний по сіб ник «Упро вад жен -
ня ди стан цій но го на вчан ня в ро бо ту

вчи те ля-сло вес ни ка»
Літ ві но ва Т. В., учи тель ук ра їн ської мо ви
та лі те ра ту ри; Янчен ко О. М., учи тель ук ра -
їн ської мо ви та лі те ра ту ри, Ку ра хів ська
шко ла № 5 Мар’їн сько го р-ну До нець -
кої 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 то ри пи шуть, що ре агу ва ти
на всі по дії ма є мо мо біль но й кон ст рук тив -
но. Інте лект і твор чість гро ма дя ни на ін -
форма цій ної до би — про дукт ство ре них
ним ін фор ма цій них тех но ло гій та ко му ні -
ка тив них фор ма тів. За сто су ван ня ін фор ма -
цій но-ко му ні ка тив них тех но ло гій у га лу зі
осві ти ста ло за галь ною не об хід ніс тю

Стат тя «Ви ко ри стан ня LEGO-тех но ло гії
у ви хо ван ні уч нів по чат ко вої шко ли»
Пе те ги рич Окса на Ми хай лів на, за ступ ник
ди рек то ра з на вчаль но-ви хов ної ро бо ти;
Пе те ги рич Люд ми ла Пет рів на, ви хо ва тель,
Хар ків ська шко ла № 96.
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 основ ним
ви дом ді яль нос ті шко ля рів є гра. Ро бо та
з кон ст рук то ром ЛЕГО до зво ляє мо лод шим
шко ля рам у фор мі пі знаваль ної гри ді зна -
ти ся ба га то важ ли вих ідей і роз ви ну ти не -
об хід ні в по даль шо му жит ті на вич ки. Від бу -
ва єть ся зна йом ст во з на вко лиш нім сві том
за до по мо гою гри та твор чос ті

Стат тя «Ін но ва ції за кла дів осві ти в ро -
бо ті з мо лод дю в по за нав чаль ний час»
Та ра сен ко Оле на Во ло ди ми рів на, ди рек -
тор; Хмель ницька Оле на Пет рів на, ме то -
дист, Ру бі жан ський мі ський Центр ту риз -
му, кра єзнав ст ва, спор ту та ек скур сій уч -
нів ської мо ло ді Лу ган ської обл.
Ано та ція: У пуб лі ка ції по ка за но ін но ва цій -
ний до свід ро бо ти з мо лод дю в умо вах по за -
шкіль но го на вчаль но го за кла ду ту рист сько-
кра єзнав чо го на прям ку

Роз роб ка тре нін гу для вчи те лів «Для
ме не бу ти здо ро вим озна чає…»
Андру сяк Світ ла на Ва си лів на, учи тель, Кут -
ська шко ла Ко сів сько го р-ну Іва но-Фран -
ків ської обл.
Ано та ція: План-про спект тре нін гу, ме та
яко го — пси хоп ро фі лак ти ка пси хіч но го
здо ров’я пе да го гів, роз ви ток са мо ус ві дом -
лен ня, са мо реф лек сії, са мо ана лі зу як не об -
хід них скла до вих здо ров’я вчи те ля

Стат тя «Ви ко ри стан ня ІКТ в про ек т ній
ді яль нос ті при ви кла дан ні фі зи ки»
Без род на Те тя на Ми ко ла їв на, учи тель фі зи -
ки, Шев чен ків ська шко ла Дніп ров сько го р-
ну Дніп ро пет ров ської 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 для під ви щен -

ня ефек тив нос ті уро ків фі зи ки важ ли ве зна -
чен ня ма ють різ ні прий о ми ак ти ві за ції пі -
знаваль ної ді яль нос ті уч нів і се ред них по чес -
не міс це зай має ме тод про ек т ної ді яль нос ті

Стат тя «Ви ко ри стан ня прий о мів мне -
мо тех ні ки для за сво єн ня на вчаль но го

ма те рі а лу уч ня ми по чат ко вих кла сів»
Бла жен ко ва Ган на Ва ле рі їв на, учи тель по -
чат ко вих кла сів, Друж ків ська шко ла № 3
До нець кої 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 мне мо -
тех ні ка як здо ров’яз бе ре жу валь на тех но -
ло гія по ліп шує за пам’ято ву ван ня, фор мує
на вич ки ефек тив но го за сво єн ня склад ної
ін фор ма ції, упев не ність у влас них мож ли -
вос тях

Стат тя «Сис те ма ро бо ти над об раз ни ми
за со ба ми ху дож ньо го тво ру»
Бор т ні ко ва Ла ри са Вік то рів на, учи тель по -
чат ко вих кла сів, Уман ська шко ла № 14 Чер -
ка ської 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 важ ли ве
зна чен ня на уро ках чи тан ня в по чат ко вих
кла сах має озна йом лен ня уч нів із ху дож ні -
ми за со ба ми — епі те та ми, ме та фо ра ми, по -
рів нян ня ми то що, і як ре зуль тат — фор му -
ван ня об раз но го мис лен ня, по си лен ня йо го
ви раз нос ті й емо цій нос ті

Роз роб ка тре нін гу «ВІЛ-ін фек ція. За -
хис ти се бе» для пе да го гів.
Вов нян ко Те тя на Сер гі їв на, пси хо лог, Про -
гре сів ська шко ла Ко зе лець ко го р-ну Чер ні -
гів ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект тре нін гу, ме та
яко го — по ін фор му ва ти про ВІЛ-ін фек -
цію/СНІД, спри я ти фор му ван ню від по ві -
даль но го став лен ня до здо ров’я, до по мог ти
усві до ми ти, на скіль ки кож на лю ди на є
враз ли вою що до ВІЛ-ін фек ції, фор му ва ти
то ле ран т не став лен ня до ВІЛ-по зи тив них
лю дей

Ме то дич на роз роб ка «Ви ко ри стан ня
вір шо ва них ма те рі а лів у про це сі на -

вчан ня уч нів по чат ко вих кла сів»
Гав ри лен ко ва Ла ри са Ми ко ла їв на, учи тель
по чат ко вих кла сів, Овруць ка шко ла № 3
Жи то мир ської 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 гар ний ре -
зуль тат мож на от ри ма ти, про во дя чи уро ки-
вір ші. Це за ці кав лює ді тей, во ни з ін те ре -
сом слід ку ють за хо дом уро ку

Роз роб ка ме то дич но го прий о му «Трид -
цять ва рі ан тів за три хви ли ни» для ор га ні -
за ції са мо стій ної ро бо ти на уро ках ал геб -
ри в 9–11 кла сах
Гав риш Світ ла на Пет рів на, учи тель ма те ма -
ти ки, Ска дов ська шко ла № 2 Хер сон -
ської обл.
Ано та ція: Суть ви ко ри стан ня цьо го прий о -
му про де мон ст ро ва но на при кла ді ор га ні за -
ції са мо стій ної ро бо ти з те ми «Розв’язу ван -
ня не рів нос тей ме то дом ін тер ва лів»

Роз роб ка се мі на ру для вчи те лів «Ви -
ко ри стан ня за вдань у тес то вій фор мі

на різ них ета пах уро ку ма те ма ти ки для
під ви щен ня мо ти ва ції на вчан ня»
Га лай ко Ма ри на Євге нів на, учи тель ма те -
ма ти ки, Хар ків ська спе ці а лі зо ва на шко ла
№ 156.
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 про від ни ми
за со ба ми ін ди ві ду а лі за ції на вчаль но го про -
це су ста ють но ві освіт ні й тес то ві тех но ло -
гії. Пер ші до по ма га ють ор га ні зу ва ти на -
вчан ня, дру гі — тес то вий кон т роль

Стат тя «Ви ко ри стан ня ін тер ак тив них
ме то дів на вчан ня на уро ках ук ра їн ської
мо ви і лі те ра ту ри — один із на пря мів ак -
ти ві за ції пі знаваль ної ді яль нос ті уч нів»
Ге ра си мен ко Ва лен ти на Іл лів на, ди рек тор
шко ли, учи тель ук ра їн ської мо ви та лі те ра -
ту ри, Дніп ров ська шко ла № 117.
Ано та ція: Ме та ро бо ти — з’ясу ва ти суть ін -
тер ак тив но го на вчан ня, йо го пе ре ва ги в на -
вчаль но-ви хов но му про це сі, звер ну ти ува -
гу на сут ність су час но го уро ку, зок ре ма
уро ків ук ра їн ської мо ви та лі те ра ту ри

Ме то дич на роз роб ка «Ро бо та з по -
перед жен ня про явів жор с то кос ті та на -
силь ст ва»
Гре бе нюк Ва лен ти на Олек сі їв на, ди рек тор
шко ли, Дніп ро пет ров ська спе ці а лі зо ва на
шко ла № 115.
Ано та ція: У ма те рі а лі на за яв ле ну те му ав -
тор ка пи ше, що прак тич на ре алі за ція прав
ди ти ни в шко лі мож ли ва ли ше за та ких
умов: со ці аль но-пси хо ло гіч на ді яль ність
пед ко лек ти ву, яка б спри я ла ста нов лен ню
осо бис тос ті та ін ди ві ду аль нос ті уч нів; не об -
хід ність во ло ді ти знан ня ми в сис те мі за -
галь но люд ських цін нос тей, не об хід ність
ор га ні зу ван ня про це су ви хо ван ня, по бу -
дова но го на прак тич но му, осмис ле но му
дотри ман ні прав ди ти ни

Ме то дич на мо дель ро бо ти шкіль ної
твор чої гру пи до свід че них вчи те лів «До -
свід»
Гу сє ва Вік то рія Вік то рів на, учи тель ук ра їн -
ської мо ви та лі те ра ту ри, Зе ле но доль ська
шко ла № 2 Апос то лів сько го р-ну Дніп ро -
пет ров ської обл.
Ано та ція: Ме та роз роб ки — уза галь нен ня й
роз пов сюд жен ня пе ре до во го до сві ду ро бо -
ти вчи те лів шко ли з ме тою роз вит ку твор -
чо го по тен ці а лу вчи те лів та уч нів

Ме то дич на роз роб ка «IКТ як засiб
рoзвит ку твoрчoгo мислeння знавцiв

за ру біж ної лiтeра ту ри»
Ду да Га ли на Ада мів на, учи тель за ру біж ної
лі те ра ту ри, Крим нен ська шко ла Ста ро ви -
жів сько го р-ну Во лин ської обл.
Ано та ція: У ма те рі а лі з до сві ду ро бо ти ав -
тор ка пи ше, що гoлoвним за вдан ням уро ку
лі те ра ту ри пoстає фoрму ван ня уважнoгo
чи та ча з дoбрe рoзви ну ти ми твoрчи ми,
рoзумoви ми, пiзнаваль ни ми здiбнoстя ми,
який у прoцeсi рoбoти над твoрoм, мак си -
мальнo на бли жа ю чись дo автoрськoгo за ду -
му, гoтoвий дo кри тичнoї, ви важeнoї oцiнки

Роз роб ка уро ку «Фор му ван ня ко му -
ніка тив ної ком пе тен ції на уро ках

англій ської мо ви»
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Єфі мен ко Га ли на Іва нів на, учи тель іно зем -
ної мо ви, Кри во різь ка шко ла № 117 Дніп ро -
пет ров ської обл.
Ано та ція: Ме та ро бо ти: роз гля ну ти су час ні
ме то ди фор му ван ня ко му ні ка тив ної ком пе -
тен ції на уро ках ан г лій ської мо ви

Стат тя «Ко рек цій но-роз ви валь на спря -
мо ва ність в ак ти ві за ції пі знаваль ної ді яль -
нос ті ді тей з особ ли ви ми по тре ба ми на
уро ках ма те ма ти ки»
Жу рав льо ва Світ ла на Ана то лі їв на, учи тель
ма те ма ти ки, Іл лі чів ський НВК «Спе ці аль на
за галь но ос віт ня шко ла І–ІІ сту пе нів ін тен -
сив ної пе да го гіч ної ко рек ції — до шкіль ний
на вчаль ний за клад ком пен су ю чо го ти пу»
Оде ської обл.
Ано та ція: Ме тою до слід жен ня є ви вчен ня
та роз роб ка ре ко мен да цій що до ак ти ві за ції
ро зу мо вої ді яль нос ті шко ля рів в умо вах ін -
к лю зив ної осві ти

Стат тя «Особ ли вос ті впро вад жен ня
різ но рів не вих за вдань на уро ках ма те ма -
ти ки»
За бав ля є ва Те тя на Ана то лі їв на, учи тель по -
чат ко вих кла сів, Ме лі то поль ська шко ла
№ 7 За по різь кої 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, на вча ю чись
за різ но рів не ви ми за вдан ня ми, усі уч ні за -
лу че ні до ак тив но го на вчан ня, в про це сі
яко го один вид ро бо ти змі ню єть ся на ін -
ший, де силь ні уч ні са мо стій но, а слаб кі
з до по мо гою вчи те ля, пра цю ють на роз -
ширен ня зо ни най ближ чо го роз вит ку за
своєю ін ди ві ду аль ною освіт ньою тра єк -
торією

Ме то дич на роз роб ка «Фор му ван ня
на ці о наль ної куль ту ри на уро ках об -

ра зот вор чо го мис тец т ва й тру до во го на -
вчан ня че рез ви ко ри стан ня ме то ди ки пет -
ри ків сько го роз пи су»
Ка лаш ні ко ва Іри на Ми хай лів на, учи тель
об ра зот вор чо го мис тец т ва та тру до во го на -
вчан ня, Біл го род-Дніс т ров ський НВК «за -
галь но ос віт ня шко ла ІІ сту пе ня — лі цей»
Оде ської 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 -
пи су. Ме та до слід жен ня вклю чає гро мад -
ську 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 -
вчально го за кла ду, зміц ни ти їх на ці о наль -
ну сві до мість та ху дож ньо-ес те тич ну осві -
че ність

Роз роб ка тре нін гу «Ме то дич ний суп ро -
від здій с нен ня вчи те лем біо ло гії про світ -
ниць ко-про фі лак тич ної ді яль нос ті в рам -
ках тиж ня біо ло гії»
Ко зуб Те тя на Пав лів на, учи тель біо ло гії,
Кри во різь ка шко ла № 72 Дніп ро пет ров -
ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект тре нін гу на за яв -
ле ну те му, ме та яко го — під ви щи ти рі вень
по ін фор мо ва нос ті вчи те лів біо ло гії з пи -
тань впро вад жен ня про світ ниць ко-про фі -
лак тич них про грам на міс цях

Стат тя «Ін но ва цій ні під хо ди до фор му -
ван ня в уч нів стій кої по зи тив ної мо ти ва ції
на вчаль ної ді яль нос ті на уро ках ма те ма -
ти ки»
Ко ліс ні чен ко Оль га Олек сан д рів на, учи -
тель ма те ма ти ки, Ска дов ська шко ла № 3
Хер сон ської обл.
Ано та ція: У стат ті роз гля ну то ак ту аль ні пи -
тан ня що до фор му ван ня в уч нів стій кої по -
зи тив ної мо ти ва ції на уро ках ма те ма ти ки,
ви зна че но основ ні прий о ми і ме то ди на -
вчаль ної ді яль нос ті че рез ін но ва цій ні під -
ходи

Роз роб ка уро ку «Ви ко ри стан ня ме то ду
про ек тів на уро ках фі зи ки»
Ку ліш На та ля Юрі їв на, учи тель фі зи ки,
Кра ма тор ська шко ла № 3 До нець кої обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко -
го — уза галь ни ти й сис те ма ти зу ва ти знан -
ня про си лу тис ку, ви ро би ти вмін ня зна хо -
ди ти си лу тис ку в жит ті, філь мах і по яс ню -
ва ти її по ход жен ня на осно ві ві до мих
за ко нів і за ко но мір нос тей; ви ро би ти вмін -
ня мис ли ти, ро би ти ви снов ки, роз ви ва ти
пам’ять, ло гіч ність мис лен ня, здат ність ро -
би ти уза галь ню ю чі ви снов ки; під ви щи ти
пі знаваль ну ак тив ність, роз ви ва ти куль ту -
ру спіл ку ван ня та ін те рес до пред ме та

Стат тя «Муль ти ме дій не за без пе чен ня
су час но го уро ку ан г лій ської мо ви

як ді євий ін стру мент фор му ван ня мо ти ва -
цій ної сфе ри на вчаль но-пі знаваль но го
про це су»
Ли сен ко ва Оле на Сер гі їв на, учи тель анг -
лій ської мо ви, Біл го род-Дніс т ров ський
НВК «за галь но ос віт ня шко ла ІІ сту пе ня —
лі цей» Оде ської обл.
Ано та ція: У ме то дич ній роз роб ці ви зна че -
но ефек тив ні фор ми і ме то ди за сто су ван ня
муль ти ме дій них тех но ло гій. Ме тою до слід -
жен ня є ана ліз ви ко ри стан ня муль ти ме -
дійно го за без пе чен ня уро ку в се ред ній
шко лі, на ве ден ня при кла дів прак тич но го
за сто су ван ня муль ти ме дій но го за без пе чен -
ня в за галь но ос віт ніх на вчаль них за кла дах

Стат тя «Фор му ван ня ор фо гра фіч ної
гра мот нос ті уч нів в умо вах со ці о ло гі за ції
осві ти»
Ма ка рен ко Лю бов Ми ко ла їв на, учи тель ук -
ра їн ської мо ви і лі те ра ту ри, ро сій ської мо -
ви, Кри во різь ка шко ла № 67 Дніп ро пет ров -
ської 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 ор фо гра -
фічні, пун к ту а цій ні вмін ня й на вич ки без -
по се ред ньо пов’яза ні з куль ту рою і є од ним
із важ ли вих її ком по нен тів, особ ли во в ни -
ніш ніх умо вах со ці о ло гі за ції осві ти

Ме то дич ний по сіб ник-по рад ник «Тех -
но ло гія ді яль нос ті пе да го га й уч нів зі ство -
рен ня про ек ту на уро ках іно зем них мов»
Мар ке вич По лі на Ва си лів на, учи тель
англій ської та фран цузь кої мов, Чер во но -
град ський НВК № 10 Львів ської обл.
Ано та ція: Ме то дич ний по сіб ник для вчи -
теля

Ме то дич на мо дель ро бо ти ан г ло мов но -
го та бо ру

Ми ро няк Окса на Ва си лів на, учи тель ан г -
лій ської мо ви, Охтир ська гім на зія Сум -
ської обл.
Ано та ція: Мі сія ви хов ної мо де лі пе ред -
бачає че рез ви вчен ня ан г лій ської мо ви
спри я ти фор му ван ню ак тив ної осо бис тос ті
гро ма дя ни на Євро пи, сві ту, но сія на ці о -
наль ної куль ту ри сво го на ро ду, пат рі о та
Укра ї ни

Стат тя «Су час ні муль ти ме дій ні тех но -
ло гії на уро ці ан г лій ської мо ви»
Мо лот ко ва Га ли на Олек сан д рів на, учи тель
ан г лій ської мо ви, Львів ська спе ці а лі зо ва на
шко ла № 5 ім. І. та І. Ко ко руд зів з по глиб ле -
ним ви вчен ням ан г лій ської мо ви.
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 су час ні
муль ти ме дій ні тех но ло гії до по ма га ють ви -
рі ши ти всі по став ле ні на уро ці за вдан ня
най кра щим чи ном

Стат тя «Про фор му ван ня на ви чок роз -
ста нов ки роз ді ло вих зна ків» з ро сій ської
мо ви
Мол ча но ва Оль га Сер гі їв на, учи тель ро -
сійської мо ви, лі те ра ту ри та за ру біж ної лі -
те ра ту ри, Ку ра хів ська за галь но ос віт ня
шко ла І–ІІІ сту пе нів № 5.
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 од ним
зі спе ци фіч них прин ци пів ме то ди ки на -
вчан ня пун к ту а ції є прин цип роз вит ку на -
ви чок роз ста нов ки роз ді ло вих зна ків у про -
це сі пись ма

Стат тя «Фор ми і прий о ми на уро ках чи -
тан ня, що спри яють роз вит ку чи таць ких
ком пе тен т нос тей мо лод ших шко ля рів»
Олій ник Світ ла на Олек сан д рів на, учи тель
по чат ко вих кла сів, Ше пе тів ський НВК
«Загаль но ос віт ня шко ла І–ІІІ сту пе нів —
гім на зія» Хмель ницької обл.
Ано та ція: У ма те рі а лі на за яв ле ну те му ав -
тор ка по дає опис до сві ду, що ґрун ту єть ся
на ана лі зі й уза галь нен ні форм і прий о мів
ро бо ти на уро ках чи тан ня, які спря мо ва ні
на роз ви ток чи таць ких ком пе тен т нос тей
уч нів: умін ня ви ко рис то ву ва ти знан ня в не -
стан дар т них си ту а ці ях, роз ви ток пси хіч них
про це сів, умін ня пе ре тво рю ва ти знан ня
в гнуч кі сис те ми, твор чо ана лі зу ва ти си ту а -
цію, ви роб лен ня осо бис тої дум ки, так ти ки
при розв’язу ван ні проб лем

Стат тя «Мо дуль на тех но ло гія як за сіб
роз ви валь но го на вчан ня ал геб ри в шко -
лах з по глиб ле ним ви вчен ням ма те ма -
тики»
Офі це ров Ки рил Ми хай ло вич, учи тель ма -
те ма ти ки, Львів ська спе ці а лі зо ва на се ред -
ня шко ла № 52 ім. М. Ло ба чев сько го з по -
глиб ле ним ви вчен ням ма те ма тич них на ук.
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 пи ше, що осно вою
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
засво єн ню но вої ін фор ма ції, але й фор му -
ван ню вмінь і на ви чок об роб ки цієї ін -
форма ції

Стат тя «Стра те гії со ці а лі за ції уч нів за -
со ба ми гео гра фіч но го кра єзнав ст ва»
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Пал ш ко ва На та лія Ми хай лів на, учи тель
гео гра фії, НВК «Кри во різь ка за галь но ос -
віт ня шко ла І–ІІ сту пе нів — до шкіль ний
на вчаль ний за клад № 83» Дніп ро пет ров -
ської обл.
Ано та ція: За вдан ня стат ті — до по мог ти
вчи те лю гео гра фії ви ро би ти єди ний ал го -
ритм ді яль нос ті що до учас ті в про це сі со ці а -
лі за ції уч нів шко ли. Ви вчен ня гео гра фії
в шко лі зай має в со ці а лі за ції будь-якої
дити ни знач не міс це. За вдя ки цьо му фор -
му ють ся со ці о куль тур ні уяв лен ня уч ня, пі -
знаваль ний ін те рес

Стат тя «Про ек т на ді яль ність як ефек -
тив на фор ма ор га ні за ції ко му ні ка тив но-
пі знаваль ної ді яль нос ті на уро ках ан г лій -
ської мо ви»
Пар ши на Оле на Ана то лі їв на, учи тель ан г -
лій ської мо ви, Но вог ро дів ська шко ла
№ 10 До нець кої 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 роз гля дає про ек ту -
ван ня як сис те му ко му ні ка тив них за вдань,
що ста нов лять струк ту ру до слід ної ді яль -
нос ті уч нів, за сто со вує про ект як ма те рі а лі -
зо ва ний про дукт ді яль нос ті уч нів, який по -
стає у ви гля ді роз гор ну то го розв’язан ня
будь-якої проб ле ми ма те рі аль но го, со ці аль -
но го, іс то рич но го, на уко во-до слід но го ха -
рак те ру, яку уч ні ви зна ча ють са мо стій но

Стат тя «Кре а тив ність як за сіб са мо ре а -
лі за ції твор чої осо бис тос ті уч ня по чат ко -
вої шко ли»
Пен зай Ла ри са Іва нів на, учи тель по чат ко -
вих кла сів, Уман ська шко ла № 14 Чер ка -
ської 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, роз ви ва ю -
чи твор чі здіб нос ті ді тей, ви хо ву ю чи їх та -
ки ми, що мис лять не стан дар т но, ори гі наль -
но, ма ють твор чий під хід до жит тє вих
проб лем, сус піль ст во от ри мує пов но цін них
гро ма дян кра ї ни

Стат тя «Си нер ге тич ний під хід у на -
вчаль но му про це сі тру до вої під го тов ки
шко ля рів»
Пен зай Сер гій Ми хай ло вич, учи тель тру до -
во го на вчан ня, Уман ська шко ла № 11 Чер -
ка ської 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 пи ше, що за вдя ки ви ко -
ри стан ню си нер ге тич ної ме то до ло гії ре -
зуль тат кон к рет ної пе да го гіч ної дії ана лі зу -
єть ся в ас пек ті спів від но шен ня цієї дії
з ме тою

Стат тя «Не га тив ні фак то ри за сто су ван -
ня за со бів ін фор ма цій но-ко му ні ка цій них
тех но ло гій у сис те мі осві ти»
Пе чій Оле на Ми ко ла їв на, учи тель ін фор ма -
ти ки, Но во во до лазь ка гім на зія Хар ків -
ської 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 вчи те лі по -
вин ні ке ру ва ти ся та ки ми на пря ма ми за сто -
су ван ня ІКТ: за сто су ван ня ІКТ на до да ток
до стан дар т них ме то дів на вчан ня; ви ко ри -
стан ня ІКТ в якос ті за со бів під ви щен ня ін -
тен сив нос ті на вчаль но го про це су, зни жен -
ня йо го ру тин нос ті

Ме то дич на роз роб ка «Ви ко ри стан ня
муль ти ме дій них тех но ло гій на уро ках
біоло гії»
Пи дю ра Юлія Во ло ди ми рів на, учи тель біо -
ло гії, Ада мів ська шко ла Кри ни чан сько го р-
ну Дніп ро пет ров ської обл.
Ано та ція: Ме тою ро бо ти є про ана лі зу ва ти
іс ну ю чі елек т рон ні за со би на вчаль но го
при зна чен ня з біо ло гії, ви зна чи ти їх ню
роль у на вчаль но му про це сі та на да ти уза -
галь ню валь ні по ра ди вчи те лям що до ви ко -
ри стан ня муль ти ме дій них за со бів під час
про ве ден ня уро ків

Стат тя «Роз ви ток со ці аль но ак тив ної
осо бис тос ті уч ня че рез ви ко ри стан ня
інтер ак тив них тех но ло гій на уро ках фі -
зики»
Пі кі нер Те тя на Сер гі їв на, учи тель фі зи ки
та ма те ма ти ки, Грузь кий НВК Кри во різь -
ко го р-ну Дніп ро пет ров ської 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 со ці а лі за цію
роз гля да ють як про цес фор му ван ня осо -
бис тос ті в пев них со ці аль них умо вах, про -
цес за сво єн ня лю ди ною со ці аль но го до сві -
ду, який во на транс фор мує у влас ні цін нос -
ті й орі єн та ції, ви бір ко во вклю чає у свою
сис те му по ве дін ки ті нор ми й шаб ло ни, які
прий ня ті в сус піль ст ві або гру пі

Стат тя «Мо ти ва ція та сис тем ний під хід
у під го тов ці уч нів до ЗНО з ук ра їн ської мо -
ви»
Пру ди вус Ма ри на Кос тян ти нів на, за ступ -
ник ди рек то ра з НВР, Се ме нів ська шко ла
Ме лі то поль сько го р-ну За по різь кої 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 в умо вах
про філь но го на вчан ня, ко ли ук ра їн ська мо -
ва ви вча єть ся на рів ні стан дар ту й ака де міч -
но му рів ні, ду же важ ли ві мо ти ва ція та сис -
тем ний під хід у під го тов ці до ЗНО

Стат тя «Ви рі шен ня ко му ні ка тив них за -
вдань на уро ках ан г лій ської мо ви»
Пта хо ва Люд ми ла Вік то рів на, учи тель ан г -
лій ської мо ви, Хер сон ська шко ла № 57.
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 сус піль ст во
ви су ває за вдан ня за со ба ми іно зем ної мо ви
від кри ва ти уч ням шир ші мож ли вос ті для
на уко во-тех ніч но го про гре су, роз вит ку
спів пра ці та вза є мо ро зу мін ня між на ро да -
ми, і шко ла має пра цю ва ти на ви ко нан ня
цьо го за вдан ня

Ме то дич на роз роб ка «Ме то дич ні ас -
пек ти розв’язан ня за дач на од но час ний
рух і спіль ну ро бо ту»
Ра да є ва Світ ла на Гри го рів на, учи тель ма те -
ма ти ки, Біл го род-Дніс т ров ський НВК «За -
галь но ос віт ня шко ла ІІ сту пе ня — лі цей»
Оде ської обл.
Ано та ція: У ро бо ті про слід ко ва но «ево лю -
цію» за дач на су міс ну ро бо ту в шкіль но му
кур сі ма те ма ти ки, роз гля ну то один з ме то -
дич них під хо дів що до ви вчен ня по діб них
за дач, по сту по во го, по кро ко во го ро зу мін ня
уч ня ми су ті за дач на су міс ну ро бо ту, зв’яз -
ку між та ки ми ве ли чи на ми, як об’єм ро бо -
ти, час (окре мий, су міс ний) і швид кість ви -
ко нан ня ро бо ти (окре ма, су міс на)

Ме то дич на роз роб ка «Ди на міч ні па у зи
на уро ках ан г лій ської мо ви в по чат ко вій
шко лі»
Ри жо ва Ан на Во ло ди ми рів на, учи тель ан г -
лій ської мо ви, За по різь ка гім на зія № 93.
Ано та ція: У ма те рі а лі з до сві ду ро бо ти
автор ка пи ше, що урок ви ма гає від уч нів
висо кої кон цен т ра ції ува ги, то му тре ба зав -
ж ди пам’ята ти про здо ров’я шко ля рів, ство -
рен ня умов, які до зво ли ли б ді тям уник ну ти
пе ре вто ми і за без пе чи ли б ви со ку пра -
цездат ність упро довж уро ку. Щоб не від ри -
ва ти ся від про це су на вчан ня, мож на про во -
ди ти ди на міч ні па у зи ан г лій ською мо вою

Стат тя «Го лов ні проб ле ми у ро бо ті з му зич -
ни ми тво ра ми при грі на фор те пі а но»
Са віць ка Ярос ла ва Ярос ла вів на, учи тель
фор те пі а но, Язло вець ка му зич на шко ла Бу -
чаць ко го р-ну Тер но піль ської обл.
Ано та ція: У ма те рі а лі з до сві ду ро бо ти ав -
тор ка пи ше, що за вдан ня ви кла да ча — при -
ви ти лю бов до му зи ки у всіх ді тей шля хом
по сту по во го зна йом ст ва їх з му зи кою, на -
вча ю чи їх гри на фор те пі а но в до ступ ній
та ці ка вій фор мі

Стат тя «Спо кон ві ку бу ло Сло во»
Са мо го род ська Анто ні на Йо си пів на, учи -
тель по чат ко вих кла сів, Бі ло цер ків ська спе -
ці а лі зо ва на шко ла № 12 з по глиб ле ним ви -
вчен ням ін фор ма цій них тех но ло гій Ки їв -
ської 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 в по чат -
ко вій шко лі про від ним прин ци пом на вчан -
ня ви сту пає роз ви ток мов лен ня шко ля рів,
звід ки ви пли ває не об хід ність роз вит ку їх
ак тив но го і па сив но го слов ни ка, ак ти ві за -
ції й зба га чен ня слов ни ко во го за па су кож -
но го уч ня

Ме то дич на роз роб ка «Ло го пе дич ний
прак ти кум. Ком п лекс вправ для ко рек ції
по ру шень чи тан ня та пись ма»
Сер гі єн ко Те тя на Іва нів на, учи тель-ло го -
пед, Друж ків ський мі ський від діл осві ти
До нець кої 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 ко рек цій на
ро бо та дає доб рі на слід ки ли ше то ді, ко ли
ло го пед про во дить її в тіс но му кон так ті
з учи те ля ми і бать ка ми

Роз роб ка уро ку «Хо дить Гар буз по го -
ро ду» з со ці аль но-по бу то во го орі єн ту ван -
ня в 6-му кла сі спе ці аль ної шко ли
Си до ро ва Ла ри са Ва си лів на, учи тель со ці -
аль но-по бу то во го орі єн ту ван ня, Ва си лів -
ська спе ці аль на шко ла-ін тер нат За по різь -
кої 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
пра виль но го хар чу ван ня лю ди ни, із уміс -
том в ово чах по жив них ре чо вин; озна -
йоми ти з ово че ви ми стра ва ми ук ра їн ської
кух ні; на вчи ти го ту ва ти прос ті ово че ві
сала ти

Стат тя «Ви ко ри стан ня ІКТ в по чат ко вій
шко лі як за сіб під ви щен ня якос ті ро бо ти
вчи те ля»
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Сла во ва Ва лен ти на Пет рів на, учи тель по -
чат ко вих кла сів, Ста рот ро я нів ська шко ла
Кі лій сько го р-ну Оде ської обл.
Ано та ція: У ма те рі а лі ав тор ка за зна чає,
що уро ки з ви ко ри стан ням ІКТ не ли ше
при вер та ють уч нів своєю но виз ною, а й
ство рю ють на уро ці об ста нов ку ре аль но го
спіл ку ван ня, за якої уч ні праг нуть ви сло ви -
ти дум ки «сво ї ми сло ва ми», охо че ви ко ну -
ють за вдан ня, ви яв ля ють ці ка вість до до -
слід жу ва но го ма те рі а лу

На вчаль но-ви хов на про гра ма І–ІІІ на -
вчаль них рів нів для уч нів 6–15 ро ків
з музи ки
Ста ро ди мо ва Люд ми ла Оле гів на, учи тель
му зич но го мис тец т ва, Сум ська спе ці а лі зо -
ва на шко ла № 25.
Ано та ція: Ме та про гра ми: за лу чен ня ді тей
до во каль но го мис тец т ва на осно ві ком пе -
тен т ніс но го під хо ду в осві ті; фор му ван ня
осо бис тос ті як в ко лек тив ній, так і в ін ди ві -
ду аль ній фор мах ді яль нос ті; ство рен ня ви до -
вищ ної піс ні, де по єд на ні ви со ко ху дожній
спів з ма гією рит мі зо ва но го сло ва, хо ре ог ра -
фіч ни ми еле мен та ми, плас тич ним та об -
разно-ес те тич ним уті лен ням різ но пла но во -
го пі сен но го ре пер ту а ру; роз ви ток му зич ної
куль ту ри, осві че нос ті, здіб нос тей, уяви,
фан та зії по ко лін ня тре тьо го ти ся чо літ тя

Ме то дич на роз роб ка «Ви ко ри стан ня
ме діа-ві зу аль них за со бів на вчан ня

в про це сі ви вчен ня хі мії»
Сте па но ва Те тя на Ва си лів на, ви кла дач,
Жи то мир ський тех но ло гіч ний ко ледж Ки -
їв сько го на ці о наль но го уні вер си те ту бу дів -
ниц т ва та ар хі тек ту ри.
Ано та ція: Ме та ро бо ти — вдос ко на лен ня
ме то ди ки за сто су ван ня комп’ютер них тех -
но ло гій при на вчан ні хі мії

Ме то дич на роз роб ка «За без пе чен ня
освіт ніх по треб і ре алі за ція на хи лів уч нів
шля хом впро вад жен ня про філь но го на -
вчан ня в умо вах сіль ської шко ли»
Стець ко Олек сан д ра Іва нів на, учи тель, Гли -
бо ків ська шко ла Хар ків ської обл.
Ано та ція: У ма те рі а лі з до сві ду ро бо ти ав -
тор ка пи ше, що ство рен ня од ноп ро філь ної
сіль ської шко ли ні ве лює са му ідею про -
філь но го на вчан ня, ад же ді ти од но го кла су
не мо жуть ма ти од на ко ві ін те ре си й бу ду ва -
ти од на ко ві май бут ні жит тє ві пла ни. То му
ак ту аль ним є осмис лен ня сут нос ті про філь -
но го на вчан ня, шля хів йо го ре алі за ції в умо -
вах сіль ської шко ли

Ме то дич на роз роб ка «Зрос та є мо здо ро -
ви ми ра зом» для 5-х кла сів
Су ро єн ко Оле на Пет рів на, ви хо ва тель, Гір -
ська об лас на спе ці аль на шко ла-ін тер нат
Лу ган ської обл.
Ано та ція: Про гра ма здо ров’яз бе ре жен ня,
ме та якої — збе ре жен ня і зміц нен ня здо -
ров’я уч нів; фор му ван ня в ді тей ро зу мін ня
зна чу щос ті збе ре жен ня, зміц нен ня здо -
ров’я та на ви чок здо ро во го спо со бу жит тя;
про па ган да здо ро во го спо со бу жит тя

Стат тя «Учи тель — тво рець ди тя чих
душ (Фор му ван ня ду хов но ба га тої осо бис -
тос ті на уро ках ук ра їн ської лі те ра ту ри)»

Та ра сюк Світ ла на Во ло ди ми рів на, учи тель
ук ра їн ської мо ви та лі те ра ту ри, Сла вут -
ський об лас ний спе ці а лі зо ва ний лі цей-ін -
тер нат по глиб ле ної під го тов ки уч нів у га лу -
зі на уки, Хмель ницька обл.
Ано та ція: У стат ті зо се ред же но ува гу
на проб лем но му на вчан ні за для фор му ван -
ня рис гу ма ніс тич ної осо бис тос ті, від кри тої
для діа ло гу куль тур

Стат тя «За да чі з ло гіч ним на ван та жен -
ням в по чат ко вих кла сах»
Тка чен ко Світ ла на Пав лів на, учи тель по -
чат ко вих кла сів, Боб ро виць ка гім на зія Чер -
ні гів ської 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, за лу ча -
ю чи уч нів до розв’язан ня за дач із ло гіч ним
на ван та жен ням, учи те лі тим са мим сти му -
лю ють роз ви ток пі знаваль них ін те ре сів
уч нів, роз кри ва ють їх ній твор чий по тен -
ціал, спри яють під ви щен ню якос ті знань,
впли ва ють на якіс ні змі ни в осо бис тос ті
ди ти ни

Стат тя «Ви хо ван ня ду хов нос ті на уро -
ках ма те ма ти ки»
Удо вен ко Зі на ї да Гри го рів на, учи тель ма те -
ма ти ки, Пер шот ра вен ська шко ла № 5 Дніп -
ро пет ров ської 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 для успі ху
в мо раль но-етич ній осві ті не об хід на ду хов -
на пе ре да ча внут ріш ньо го на строю вчи те ля
ди тя чим сер цям, а для цьо го вчи тель по ви -
нен сам ма ти чис те сер це

Стат тя «Шля хи вдос ко на лен ня уро ку
за ру біж ної лі те ра ту ри»
Че ред ник Світ ла на Олек сі їв на, учи тель за -
ру біж ної лі те ра ту ри, 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 тав ська обл.
Ано та ція: У ма те рі а лі з до сві ду ро бо ти ав -
тор ка пи ше, що при ви вчен ні за ру біж ної лі -
те ра ту ри роз кри ва ють ся ба га то ма ніт ні
зв’яз ки з різ ни ми мо ва ми і куль ту ра ми, на -
ці о наль ни ми лі те ра ту ра ми, фі ло со фією,
пси хо ло гією, іс то рією, зі сві том мис тец т ва.
Цін нос ті сві то вої лі те ра ту ри зав ж ди ста ва -
ли цін нос тя ми і на шої куль ту ри та на да ва ли
їй єв ро пей сько го ха рак те ру

Стат тя «Ін но ва цій ні ви ди кон т ро лю
і оцін ки якос ті знань уч нів на уро ках ма те -
ма ти ки та ін фор ма ти ки»
Чуб ко Окса на Во ло ди ми рів на, учи тель ма -
те ма ти ки та ін фор ма ти ки, Дніп ров ський
НВК № 51.
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 різ но ма ніт -
тя ме то дів оці ню ван ня та ком бі на ція тра ди -
цій них ме то дів з ін но ва цій ни ми до зво ля -
ють роз ви ва ти в уч нів ін те рес до на вчан ня,
ро зу мін ня не об хід нос ті от ри ман ня знань,
пі знан ня се бе як осо бис тос ті, сприяє де мо -
кра ти за ції про це су на вчан ня

Стат тя «Інтер куль тур на осві та на За хо -
ді: по зи тив ний під хід до роз біж нос тей»
Шо кот ко Ін на Ми ко ла їв на, учи тель ан г лій -
ської мо ви, За по різь ка гім на зія № 71 з по -
глиб ле ним ви вчен ням іно зем ної мо ви.

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 ін тер куль -
тур на осві та на За хо ді роз гля да єть ся як
кро ки осві ти у від по відь на муль ти куль тур -
не сус піль ст во

Стат тя «З по чат ко вої шко ли в основ ну:
проб ле ми на ступ нос ті»
Щер бак На та лія Гри го рів на, учи тель по чат -
ко вих кла сів, Кри во різь ка шко ла № 117
Дніп ро пет ров ської 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 збіль шу єть -
ся чис ло ді тей, які за зна ють знач них труд -
но щів у на вчан ні та адап та ції до но вих умов
ор га ні за ції на вчаль но го про це су. Для них
особ ли во важ ли ва пра виль на ор га ні за ція
адап та цій но го пе рі о ду при пе ре хо ді з по -
чат ко вої шко ли в се ред ню

Стат тя «Ме то дич ні особ ли вос ті на вчан -
ня стар шо клас ни ків ан г лій ської мо ви
на про філь но му рів ні»
Якоб чук Ган на Іва нів на, учи тель ан г лій -
ської мо ви, за ступ ник ди рек то ра з на уко во-
ме то дич ної ро бо ти, Чер ня хів ська гім на зія
Жи то мир ської обл.
Ано та ція: У ро бо ті те о ре тич но об ґ рун то ва -
но за са ди про філь но го на вчан ня стар шо -
клас ни ків як клю чо во го на прям ку мо дер ні -
за ції сис те ми осві ти Укра ї ни; ви світ ле но до -
ціль ність ви ко ри стан ня су час них ме то дів
ак ти ві за ції пі знаваль ної ді яль нос ті уч нів
стар шої шко ли на уро ках ан г лій ської мо ви;
по ка за но їх ефек тив ність у на вчаль но му
про це сі на про філь но му рів ні

Му зи ка

Ме то дич на роз роб ка «Ви ко ри стан ня
но віт ніх тех но ло гій у кла сі спе ці аль -

но го фор те пі а но»
Ба єв Ярос лав Євге но вич, ви кла дач фор те пі -
а но та син те за то ра, Бах мут ська шко ла мис -
тецтв До нець кої обл.
Ано та ція: Збір ка фо но грам, які мо жуть до -
по мог ти ді тям мо лод шо го та се ред ньо го ві -
ку на вчи ти ся гра ти син х рон но під фо но гра -
му, пі сля чо го їм на ба га то лег ше гра ти в ан -
сам б лі чи ви сту па ти соль но без суп ро во ду

Роз роб ка уро ку «Му зи ка як вид мис -
тец т ва» з му зи ки в 5-му кла сі

Бо жок Те тя на Во ло ди ми рів на, учи тель му -
зич но го мис тец т ва, ін тег ро ва но го кур су
«Мис тец т во» та ху дож ньої куль ту ри, Оде -
ський НВК «Мор ський лі цей — ЗОШ № 24
I–III сту пе нів».
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, на вчаль на
ме та яко го — ввес ти ді тей у світ на род них
му зич них ін стру мен тів, по ка за ти їх са мо -
бут ність і міс це в жит ті лю ди ни, по зна йо -
ми ти з прий о ма ми ви ко нав сько го роз вит ку
в на род ній му зи ці; ак ту а лі зу ва ти та роз ши -
ри ти мис тець кий те за у рус; фор му ва ти
вмін ня від гу ку ва ти ся на змі ну ха рак те ру
му зи ки і за со бів му зич ної ви раз нос ті різ -
ними прий о ма ми гри на му зич них ін стру -
мен тах

Роз роб ка уро ку «Укра їн ська му зич на
куль ту ра» з му зи ки в 2-му кла сі
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Ко ва лен ко На та ля Олек сан д рів на, учи тель
му зи ки, За по різь кий кла сич ний лі цей.
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
з ук ра їн ською му зи кою у тіс ній вза є мо дії
з іс то рією і куль ту рою ук ра їн сько го на ро ду

Стат тя «Во каль но-хо ро ве ви хо ван ня
в шкіль но му хо рі»
Ря щен ко Те тя на Ми ко ла їв на, учи тель му зи -
ки, Кри во різь ка шко ла № 67 Дніп ро пет ров -
ської 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 хо ро вий
спів — це не тіль ки пра виль не емо цій не й
ви раз не ви ко нан ня пі сень, а й вод но час ак -
тив не за сво єн ня особ ли вос тей му зич но го
мис тец т ва. Увесь про цес на вчан ня спі ву
сприяє ак тив но му, за ці кав ле но му, твор чо -
му став лен ню уч нів до му зи ки

Обра зот вор че мис тец т во

Роз роб ка уро ку «Кос міч ний на тюр -
морт» з об ра зот вор чо го мис тец т ва в 5-

му кла сі
Ля шук Люд ми ла Олек сан д рів на, за ступ ник
ди рек то ра з на вчаль но-ви хов ної ро бо ти,
учи тель об ра зот вор чо го мис тец т ва, Ко вель-
 ська шко ла № 12 Во лин ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку з муль ти -
ме дій ною під трим кою (ме ді ап ре зен та ція
до да єть ся), ме та яко го — за без пе чи ти ово -
ло дін ня знан ня ми про ко льо ро вий ню анс,
особ ли вос ті ком по зи ції на тюр мор тів, ви -
ко на них у ню ан с но му ко ло ри ті; роз ви ва -
ти спо сте реж ли вість, ху дож ньо-об раз не,
ана лі тич не, кри тич не мис лен ня, фан та -
зію, твор чу уяву, умін ня сві до мо ви ко рис -
то ву ва ти за со би ху дож ньої ви раз нос ті для
ре алі за ції твор чо го за ду му, ком бі на тор ні
на вич ки, на вич ки ро бо ти гу а ше ви ми фар -
ба ми; ви хо ву ва ти ін те рес до об ра зот вор -
чо го мис тец т ва, по ва гу до дум ки ін шої лю -
ди ни, то ле ран т ність, умін ня ар гу мен то ва -
но дис ку ту ва ти, умін ня ак тив но ді яти,
на по лег ли вість у до сяг нен ні ме ти, куль ту -
ру пра ці

Кон с пек ти уро ків з об ра зот вор чо го
мис тец т ва в 5-му та 7-му кла сах
Мак сюк Світ ла на Іва нів на, учи тель об ра -
зот вор чо го мис тец т ва, Но во во лин ська
шко ла № 7 Во лин ської обл.
Ано та ція: Роз роб ки уро ків з тем: «Мо ну -
мен таль но-де ко ра тив не мис тец т во. Імі та ція
віт ра жу, роз пис, віт раж, ре льєф, мо за ї ка.
Син тез мис тецтв. Прак тич на ро бо та «Віт -
раж ста ро дав ньо го зам ку»» та «За со би ху -
дож ньої ви раз нос ті у скуль п ту рі. Ре льє ф на
ком по зи ція «Бу кет»»

Ме то дич на роз роб ка «Ви ко ри стан ня
еле мен тів пи сан кар ст ва на уро ках об ра -
зот вор чо го мис тец т ва» для 4–7-х кла сів
Не дбай ло Окса на Ми ко ла їв на, учи тель по -
чат ко вих кла сів, об ра зот вор чо го мис тец т -
ва, Лу ко виць ка шко ла Іва ни чів сько го р-ну
Во лин ської обл.
Ано та ція: Ро бо та до по мо же мит цям, ви -
хова те лям, учи те лям та уч ням різ них на -
вчаль них за кла дів пе ре да ти на щад кам на ше

іс то рич не ми ну ле з йо го куль ту рою й доб -
ри ми тра ди ці я ми

Роз роб ка уро ку «Із чо го скла да єть ся
кни га» з об ра зот вор чо го мис тец т ва в 5-му
кла сі
Риб ка Лю бов Олек сі їв на, учи тель об ра зот -
вор чо го мис тец т ва, Ко бе ляць кий НВК № 1
Пол тав ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку з муль ти -
ме дій ною під трим кою, ме та яко го — озна -
йо ми ти зі струк тур ни ми еле мен та ми кни ги
та їх при зна чен ням; го лов ни ми за со ба ми
ви раз нос ті, ро бо тою ху дож ни ків-ілюс т ра -
то рів; роз ви ва ти вмін ня ана лі зу ва ти скла -
до ві кни ги, на со лод жу ва ти ся книж ко ви ми
ілюс т ра ці я ми, ана лі зу ва ти їх; фор му ва ти
і вдос ко на лю ва ти ес те тич ні по чут тя, смак,
твор чі здіб нос ті; ак ти ві зу ва ти твор чу іні ці а -
ти ву; ви хо ву ва ти бе реж не став лен ня до
кни ги, по ва гу до пра ці ху дож ни ків-ілюс т -
ра то рів, охай ність, ви на хід ли вість

Роз роб ка уро ку «Міс та і се ла в пей за -
жі. Лі ній на та по віт ря на пер с пек ти ва.

Ма лю нок мі сько го або сіль сько го пей за -
жу» з об ра зот вор чо го мис тец т ва в 6-му
кла сі
Риб ка Лю бов Олек сі їв на, учи тель об ра зот -
вор чо го мис тец т ва, Ко бе ляць кий НВК № 1
Пол тав ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку з муль ти -
ме дій ною під трим кою, ме та яко го — за -
кріп лю ва ти знан ня «за ко нів пер с пек ти ви»;
на вча ти ви яв ля ти за дум у ком по зи ції, від -
по від ний на стрій за со ба ми ху дож ніх тех -
нік, пе ре да ва ти пла но вість та гли би ну прос -
то ру за до по мо гою ко льо ро вих плям; роз ви -
ва ти вмін ня ри су ван ня пред ме тів за уявою,
роз ши рю ва ти кру го зір, роз ви ва ти пам’ять,
уяву, на вич ки ес те тич но го сприй ман ня, об -
раз но го мис лен ня, дріб ну мо то ри ку ру ки;
ви хо ву ва ти ес те тич не сприй нят тя на вко -
лиш ньо го сві ту, бе реж ли ве став лен ня до
при ро ди, ху дож ній смак, зміц ню ва ти ба -
жан ня ма лю ва ти

Роз роб ка уро ку «Ма лю ван ня пет ри ків -
ським роз пи сом ком по зи ції «Ка ли на»»
з об ра зот вор чо го мис тец т ва в 7-му кла сі
спе ці аль ної шко ли
Цал ко Іре на В’ячес ла вів на, учи тель, Дов би -
ська спе ці аль на шко ла-ін тер нат Ба ра нів -
сько го р-ну Жи то мир ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — роз ши ри ти знан ня
уч нів про на род не де ко ра тив не мис тец т во,
по зна йо ми ти з тра ди ці я ми пет ри ків сько го
роз пи су, на вчи ти ма лю ва ти ка ли ну ме то -
дом пет ри ків сько го роз пи су, ви хо ву ва ти
ес те тич ні сма ки, лю бов до ук ра їн сько го на -
род но го мис тец т ва

Осно ви здо ров’я

Роз роб ка уро ку «Зна чен ня зви чок і на -
ви чок для здо ров’я» з основ здо ров’я в 7-му
кла сі
Вах ник Олек сандр Ва си льо вич, учи тель
тру до во го на вчан ня та основ здо ров’я, Ко -
нель ська шко ла Жаш ків сько го р-ну Чер ка -
ської обл.

Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — з’ясу ва ти, що та ке
на вич ки і звич ки; про ана лі зу ва ти шля хи
ви ник нен ня зви чок; по ка за ти зв’язок зви -
чок лю ди ни з її спо со бом жит тя; озна йо ми -
ти уч нів, як фор му ють ся звич ки; тре ну ва ти
вмін ня фор му ва ти ко рис ні і по збу ва ти ся
шкід ли вих зви чок

Роз роб ка уро ку «Зна чен ня зви чок і на -
ви чок для здо ров’я»
Вах ник Олек сандр Ва си льо вич, учи тель
тру до во го на вчан ня і основ здо ров’я, Ко -
нель ська шко ла Жаш ків сько го р-ну Чер ка -
ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за явле -
ну те му, ме та яко го — з’ясу ва ти, що та ке
на вич ки і звич ки; про ана лі зу вати шля хи
ви ник нен ня зви чок; по ка за ти зв’язок зви -
чок лю ди ни з її спо со бом жит тя; озна йо ми -
ти уч нів з тим, як фор му ють ся звич ки; тре -
ну ва ти вмін ня фор му ва ти ко рис ні і по збу -
ва ти ся шкід ли вих зви чок

Роз роб ка уро ку «Осо бис та гі гі є на»
з основ здо ров’я в 6-му кла сі
Кін дій Ле ся Євге нів на, учи тель основ здо -
ров’я, Дро го биць ка шко ла № 15 Львів -
ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв -
ле ну те му, ме та яко го — роз гля ну ти скла -
до 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 -
вич ки до гля ду за шкі рою, во лос сям, ніг тя -
ми, одя гом; ви хо ву ва ти охай ність, аку -
ратність та ком пе тен т не став лен ня до
свого здо ров’я

Ме то дич на роз роб ка «Ка лен дар но-те -
ма тич не пла ну ван ня з основ здо ров’я» для
7-х кла сів
Лоб ко Ва лен ти на Олек сан д рів на, учи тель
основ здо ров’я, По ло гів ський НВК «За галь -
но ос віт ня шко ла І–ІІІ сту пе нів — ДНЗ» Ва -
силь ківсько го р-ну Ки їв ської обл.
Ано та ція: Ка лен дар но-те ма тич не пла ну -
ван ня з основ здо ров’я для уч нів 7-го кла су
за під руч ни ком: І. Д. Бех, Т. В. Во рон цо ва,
В. С. По но ма рен ко, С. В. Страш ко «Осно ви
здо ров’я»

Роз роб ка тре нін гу «За хис ти се бе від
ВІЛ» з основ здо ров’я в 10-му кла сі
Не чи по рук Те тя на Сер гі їв на, прак тич ний
пси хо лог, учи тель основ здо ров’я, Сла вут -
ська шко ла № 4 Хмель ницької обл.
Ано та ція: План-кон с пект тре нін гу, ме та
яко го — при вер ну ти ува гу до проб ле ми, ви -
су ну ти ар гу мен ти на ко ристь без печ ної по -
ве дін ки, до по мог ти ви роб лен ню на ви чок
та кої по ве дін ки; фор му ва ти по зи тив ну мо -
ти ва цію на здо ро вий спо сіб жит тя, сві до ме
став лен ня до здо ров’я та по ве дін ки що до
про фі лак ти ки по ши рен ня ВІЛ-ін фек ції;
спря му ва ти на то ле ран т не став лен ня до лю -
дей, які жи вуть із ВІЛ

Тре нінг «Здо ров’я — за по ру ка успі ху»
з основ здо ров’я в 9-му кла сі
Хлів на Оле на Ва си лів на, учи тель хі мії
та біо ло гії, Смі лян ський НВК «За галь но -
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освіт ня шко ла І–ІІІ сту пе нів № 3 — ко ле гі -
ум» Чер ка ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект тре нін гу на за яв -
ле ну те му, ме та яко го — фор му ва ти ці ліс не
став лен ня до жит тя і здо ров’я; роз ви ва ти
уяв лен ня ді тей про здо ров’я та йо го скла до -
ві; ви хо ву ва ти ба жан ня бе рег ти жит тя
та здо ров’я, ство рю ва ти друж ню ат мо сфе -
ру під час спіл ку ван ня з од но літ ка ми

По за клас ні за хо ди

Роз роб ка ви хов но го за хо ду «На вчан ня
ви хо ван ням, ви хо ван ня на вчан ням» для
9-х — 11-х кла сів
Блоз ва Оль га Андрі їв на, ви кла дач сві то вої
лі те ра ту ри та куль ту ро ло гії; Гоч Іри на Іго -
рів на, ви кла дач ні мець кої й ан г лій ської мо -
ви, Бор щів ський аг ро тех ніч ний ко ледж
Тер но піль ської обл.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду,
при уро че но го до Дня Євро пи

Роз роб ка ви хов но го за хо ду «І на тім
руш ни ко ві..» для 10-х — 11-х кла сів
Бров ко Ла ри са Ва си лів на, ви кла дач еко но -
міч них дис цип лін; Сте цен ко Оле на Олек сі -
їв на, ви кла дач еко но міч них дис цип лін, Хо -
роль ський аг ро про мис ло вий ко ледж Пол -
тав ської дер жав ної аг рар ної ака де мії,
Пол тав ська обл.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду
на за яв ле ну те му, ме та яко го — фор му ва ти
лю бов до обе ре га ук ра їн ської ро ди ни —
руш ни ка, по ша ну до ук ра їн ських тра ди ції;
озна йо ми ти з обе ре гом ук ра їн сько го на ро -
ду — руш ни ком, роз ви ва ти по чут тя лю бо ві
до сво го на ро ду, на род них тра ди цій

Роз роб ка ви хов но го за хо ду «»Як він
лю бив її…» (свя то ук ра їн сько го ро ман су)»
з ук ра їн ської лі те ра ту ри в 9-х — 11-х
класах
Бро жак На та лія Вік то рів на, учи тель ук ра їн -
ської мо ви і лі те ра ту ри; Ва си лен ко Ді на
Ана то лі їв на, учи тель ук ра їн ської мо ви і лі -
те ра ту ри, Ман ве лів ська шко ла Ва силь -
ківсько го р-ну Дніп ро пет ров ської обл.
Ано та ція: Роз роб ка ви хов но го за хо ду на за -
яв ле ну те му для уч нів стар шої шко ли, ме та
яко го — роз ши ри ти знан ня шко ля рів про
ук ра їн ський ро манс, роз кри ти вплив ро -
ман со вої твор чос ті на ви хо ван ня ху дож -
ньо-ес те тич них сма ків мо ло ді сьо год ні

Роз роб ка про ек ту «Оде са ба га то ли ка»
для 7-х — 10-х кла сів
Валь чук Оль га Се ме нів на, учи тель іс то рії
та пра во знав ст ва; Гор бач На та лія Ми ко ла -
їв на, учи тель іс то рії та пра во знав ст ва, Оде -
ська шко ла № 72.
Ано та ція: Роз роб ка між пред мет но го гру по -
во го до слід ниць ко го про ек ту «Оде са ба га -
то ли ка» для уч нів 7-х — 10-х кла сів за галь -
но ос віт ніх на вчаль них за кла дів

Роз роб ка про ек ту «Оно мас ти кон Оде -
си» для 7-х — 10-х кла сів
Валь чук Оль га Се ме нів на, учи тель іс то рії
та пра во знав ст ва; Гор бач На та лія Ми ко ла -
їв на, учи тель іс то рії та пра во знав ст ва, Оде -
ська шко ла № 72.

Ано та ція: Роз роб ка між пред мет но го гру по -
во го до слід ниць ко го про ек ту «Оно  мас ти -
кон Оде си» для уч нів 7-х — 10-х кла сів за -
галь но ос віт ніх на вчаль них за кла дів

Роз роб ка ви хов но го за хо ду «Моя кра ї -
на — Укра ї на» для 1-х — 4-х кла сів
Доб ра Ма ри на Ва си лів на, учи тель по чат ко -
вих кла сів; Мо сій чук Окса на Ва си лів на,
учи тель по чат ко вих кла сів, Кра ма тор ська
шко ла № 11 До нець кої обл.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду
на за яв ле ну те му, ме та яко го — ви хо ву ва ти
в уч нів лю бов до рід ної зем лі, рід ної мо ви,
по чут тя пат рі о тиз му і гро ма дян сько го
обов’яз ку; роз ви ва ти на вич ки ви раз но го
чи тан ня по етич них тво рів; спри я ти мо раль -
но му, ду хов но му та ес те тич но му ви хо ван -
ню уч нів

Му зич но-лі те ра тур на ком по зи ція «На
кри лах пі сень» для 9–11-х кла сів
За бє лі на Іри на Ле о ні дів на, учи тель ук ра їн -
ської мо ви та лі те ра ту ри; По душ ко Ма ри на
Во ло ди ми рів на, учи тель му зич но го мис тец -
т ва, Пер шот ра вен ська шко ла № 5 Дніп ро -
пет ров ської обл.
Ано та ція: Сце на рій му зич но-лі те ра тур ної
ком по зи ції до 145-ї річ ни ці від дня на род -
жен ня Ле сі Укра їн ки

Роз роб ка ви хов но го за хо ду «Брейн-
ринг» з ін фор ма ти ки та фі зи ки в 10–

11-х кла сах
За їка Артем Олек сій о вич, ви кла дач; Со ро -
ка Ва ле рій Вік то ро вич, ви кла дач, Про фе -
сій но-пе да го гіч ний ко ледж Глу хів сько го
на ці о наль но го пе да го гіч но го уні вер си те ту
іме ні Олек сан д ра Дов жен ка Сум ської обл.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду, ме -
та яко го — вдос ко на ли ти і за крі пи ти знан -
ня з ви вче них тем, удос ко на лю ва ти прак -
тич ні вмін ня за сто со ву ва ти здо бу ті знан ня
в не стан дар т них умо вах; сфор му ва ти на -
вич ки сис те ма ти за ції ра ні ше ви вче но го ма -
те рі а лу, умін ня швид ко зна хо ди ти від по відь
на по став ле ну за да чу; роз ви ва ти кміт ли -
вість, ви на хід ли вість, пам’ять, ло гіч не мис -
лен ня; ви хо ву ва ти куль ту ру пра ці, лю бов
до спра ви, ба жан ня пі зна ти свої ін те лек ту -
аль ні мож ли вос ті

Роз роб ка ви хов но го за хо ду «Lon don-
Berlin-Lviv» для 6-х кла сів
Ко мар ниць ка Уля на Бог да нів на, учи тель ні -
мець кої мо ви; Абра мов ська Ін на Ми хай лів -
на, учи тель ні мець кої мо ви, Львів ська шко -
ла № 5.
Ано та ція: Роз роб ка «те ле мос ту» ан г лій -
ською та ні мець кою мо ва ми

Роз роб ка ви хов но го за хо ду «Щоб ра ді -
ла з ме не Укра ї на-ма ти» для 10-х кла сів
Лай чук Н. М., ви кла дач-фі ло лог; Со ро чин -
ська С. П., ви кла дач-фі ло лог, Жи то мир -
ський аг ро тех ніч ний ко ледж.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду, ме -
та яко го — роз кри ти сут ність і пов но ту зна -
чен ня сло ва, мо ви в жит ті лю ди ни і на ро ду;
по гли би ти знан ня про кра су і си лу рід ної
мо ви, про ху дож нє сло во кла си ків ук ра -
їнської лі те ра ту ри; роз ви ва ти ін те рес до су -
час ної твор чос ті; ви хо ву ва ти ба жан ня

боро ти ся за куль ту ру мо ви та її чис то ту, не -
тер пи мість до слів-па ра зи тів, лай ки, ввіч ли -
вість і доб ро зич ли вість, до реч не вжи ван ня
кож но го сло ва; лю бов до рід ної мо ви, по -
чут тя гор дос ті за рід ний край

Роз роб ка ви хов но го за хо ду «Ми ді ти
ко заць ко го ро ду» для 9-х — 11-х кла сів
Лут Алі на Сер гі їв на, учи тель іс то рії та пра -
во знав ст ва; Бе ле ля Оле на Арка ді їв на, учи -
тель ук ра їн ської мо ви та лі те ра ту ри, При -
азов ська різ ноп ро філь на спе ці а лі зо ва на
шко ла № 1 «Ази мут» За по різь кої обл.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду, ме -
та яко го — роз ши ри ти знан ня що до на род -
них тра ди цій та ві ру вань на ших пред ків,
геро їч но го ми ну ло го Укра ї ни, іс то рич ні по -
ста ті та іс то рії рід но го краю; спри я ти ви хо -
ван ню по чут тя гор дос ті за іс то рію своєї
Вітчиз ни та її ге ро їв, по чут тя ко лек ти віз му,
то ва ри ськос ті, доб ро душ нос ті; роз ви ва ти
твор чі та ін те лек ту аль ні здіб нос ті

Роз роб ка ви хов но го за хо ду «Shake -
speare Cocktail» для 3-х — 11-х кла сів
Ру ба нік Те тя на Ми хай лів на, учи тель ан г -
лій ської мо ви; Віт ков ська Люд ми ла Во ло ди -
ми рів на, учи тель ан г лій ської мо ви; Груб рі -
на Іри на Во ло ди ми рів на, учи тель ан г лій -
ської мо ви, Ки їв ська спе ці а лі зо ва на шко ла
№ 173.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду, ме -
та яко го — зба га чу ва ти мов ний за пас, роз -
ви ва ти вмін ня ауді ю ва ти ори гі наль ний
текст, іг но ру ю чи не зна йо мі сло ва; по гли би -
ти знан ня про твор чість В. Шек с пі ра, озна -
йо ми ти з най кра щи ми пе ре кла да ми йо го
тво рів ук ра їн ськи ми пись мен ни ка ми; роз -
ви ва ти ес те тич ні сма ки, твор чість і кре а -
тив ність; фор му ва ти ін те рес до ви вчен ня
ан г лій ської мо ви та лі те ра ту ри, по ва гу до
кла сич них тра ди цій і су час них тен ден цій
те ат раль но го мис тец т ва

Роз роб ка ви хов но го за хо ду «Я люб лю
Укра ї ну і ма те ма ти ку» для 5-х кла сів
Су сол Оль га Ми ко ла їв на, учи тель ма те ма -
ти ки; Сур т мач Оль га Ми ко ла їв на, учи тель
ма те ма ти ки; Швець Люд ми ла Ва си лів на,
учи тель ма те ма ти ки, Бі ло цер ків ська шко ла
№ 21 Ки їв ської обл.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду, ме -
та яко го — роз ви ва ти ло гіч не мис лен ня,
умін ня орі єн ту ва ти ся в не стан дар т них си -
ту а ці ях, роз ви ва ти ін те рес до ма те ма ти ки;
фор му ва ти на вич ки ін ди ві ду аль ної ді -
яльнос ті, ро бо ти в ко ман ді; роз ши рю ва ти й
по глиб лю ва ти знан ня про свою кра ї ну,
роз ви ва ти праг нен ня бу ти сві до мим гро -
мадя ни ном Укра ї ни, ви хо ву ва ти лю бов
до рід но го краю, йо го тра ди цій і об ря дів,
фор му ва ти ви со кі гро ма дян ські якос ті:
пат рі о тизм, лю дя ність, доб ро ту, ми ло сер -
дя, пра цьо ви тість

Роз роб ка ви хов но го за хо ду «Ети кет
одя гу» для 3-х кла сів
Яку бен ко Вік то рія Юрі їв на, учи тель ан г лій -
ської мо ви; Го лов ко Вік то рія Во ло ди ми рів -
на, кла со вод, Ве ли ко олек сан д рів ська шко -
ла № 2 Хер сон ської обл.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду
на за яв ле ну те му, ме та яко го — озна йо ми ти
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з по нят тя ми «ети кет», «мо да», «стиль», на -
вчи ти під би ра ти одяг від по від но си ту а ції,
се зо ну, ха рак те ру, про фе сії, то що; удос ко -
на ли ти на вич ки спіл ку ван ня ан г лій ською
мо вою в по за уроч ний час; роз ви ва ти ес те -
тич ний смак, спо сте реж ли вість; ви хо ву ва -
ти ети кет ні нор ми по ве дін ки

Роз роб ка ви хов но го за хо ду «Коб за рем
йо го ми зве мо…» для 5–9-х кла сів
Янке вич Те тя на Ана то лі їв на, за ступ ник ди -
рек то ра з на вчаль но-ви хов ної ро бо ти, учи -
тель ук ра їн ської мо ви та лі те ра ту ри; Ко ган
Світ ла на Іва нів на, учи тель ук ра їн ської мо -
ви та лі те ра ту ри; Брас лав ська На та лія Ми -
хай лів на, учи тель ук ра їн ської мо ви та лі те -
ра ту ри, Балт ська спе ці аль на шко ла-ін тер -
нат № 1 Оде ської обл.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду, ме -
та яко го — уза галь ни ти ма те рі ал про жит тє -
вий і твор чий шлях ге ні аль но го по ета Укра -
ї ни Т. Шев чен ка; при щеп лю ва ти ін те рес до
ук ра їн ської лі те ра ту ри; ви хо ву ва ти почут тя
са мо сві до мос ті, ко лек ти віз му, пат рі о тиз му,
по ва гу і ша ноб ли ве став лен ня до по ета

Роз роб ка ви хов но го за хо ду «Все по чи -
на єть ся з лю бо ві» для 10-х — 11-х кла сів
Авгі то пу ло На та лія Юрі їв на, учи тель ук ра -
їн ської мо ви та лі те ра ту ри, Ялтин ська шко -
ла № 2 Ман гуш сько го р-ну До нець кої обл.
Ано та ція: Лі те ра тур но-му зич на ком по зи -
ція до Дня всіх за ко ха них

Но во річ не свя то з ан г лій ської мо ви для
1-го кла су
Аза ро ва Вік то рія Во ло ди мі рів на, учи тель,
За по різь ка шко ла № 103.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду
з муль ти ме дій ною під трим кою, ме та яко -
го — удос ко на лен ня ко му ні ка тив них умінь
і на ви чок у спіль ній ро бо ті уч нів 1-го та 6-го
кла сів; роз ви ток мо ви, пам’яті, уяви, ува ги,
ло гіч но го мис лен ня, на ви чок са мо стій ної
пра ці; ство рен ня по зи тив ної мо ти ва ції
до ви вчен ня ан г лій ської мо ви та її ви ко ри -
стан ня в жит тє вих си ту а ці ях; ви хо ван ня
по ва ги до куль ту ри, зви ча їв, тра ди цій ук ра -
їн сько го й ан г лій сько го на ро дів

Роз роб ка уро ку «Зу стріч з каз кою —
це свя то…» для 2-х кла сів
Анто сюк Те тя на Андрі їв на, учи тель по чат -
ко вих кла сів, Балт ська шко ла № 2 — гім на -
зія Оде ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле ну
те му, ме та яко го — сис те ма ти зу ва ти знан ня
уч нів про каз ку, роз ви ва ти вмін ня ана лі зу -
ва ти, зі став ля ти, уза галь ню ва ти; ви хо ву ва -
ти то ва ри ськість, лю дя ність, чес ність

Роз роб ка ви хов но го за хо ду «Лі те ра тур -
но-мов ний кон курс» для 5-х кла сів
Ба няс Сер гій Ми хай ло вич, ди рек тор шко -
ли, учи тель ук ра їн ської мо ви та лі те ра ту ри,
Ко биж чан ська шко ла Боб ро виць ко го р-ну
Чер ні гів ської обл.
Ано та ція: Лі те ра тур но-мов ний кон курс
«Сло во на ше рід не — сло во ук ра їн ське!»

Роз роб ка ви хов но го за хо ду «Пер ли ни
Бри тан ської ко ро ни: Уельс» з ан г лій ської
мо ви в 11-му кла сі

Бар да дим Ал ла Юрі їв на, ви кла дач, Смі лян -
ський ко ледж хар чо вих тех но ло гій На ці о -
наль но го уні вер си те ту хар чо вих тех но ло -
гій, Чер ка ська обл.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду, ме -
та яко го — фор му ва ти со ці о куль тур ну ком -
пе тен цію, ви хо ву ва ти по ва гу й то ле ран т -
ність до цін нос тей і сти лю жит тя но сі їв
мови; роз ви ва ти пі знаваль ний ін те рес, за ці -
кав ле ність до ви вчен ня іно зем ної мо ви; по -
зна йо ми ти з ці ка ви ми іс то рич ни ми фак та -
ми, ви знач ни ми міс ця ми, тра ди ці я ми Уель -
су; ак ти ві зу ва ти гра ма тич ні й лек сич ні
знан ня, на вич ки ауді ю ван ня, роз ви ва ти го -
тов ність до учас ті в ін шо мов но му спіл ку -
ван ні

Роз роб ка ви хов но го за хо ду «Брейн-
ринг ша ну валь ни ків сло вес нос ті» з ро сій -
ської мо ви
Бес па ло ва Те тя на Ми ко ла їв на, учи тель ро -
сій ської мо ви, По ло гів ський НВК «За галь -
но ос віт ня шко ла І–ІІІ сту пе нів — ДНЗ»
Василь ківсько го р-ну Ки їв ської обл.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду
на за яв ле ну те му, ме та яко го — роз ши ри ти
і по гли би ти знан ня вось ми клас ни ків в га -
лу зі лін г віс ти ки і лі те ра ту ро знав ст ва; роз -
ви ва ти мов ну, мов лен нє ву, ко му ні ка тив ну,
кре а тив ну, са мо ос віт ню, пі знаваль ну, со -
ці аль ну ком пе тен т нос ті шко ля рів; роз -
вива ти асо ці а тив не мис лен ня; ви хо ву ва ти
ін те рес і лю бов до лі те ра ту ри та ро сій ської
мо ви

Роз роб ка ви хов но го за хо ду «Хлоп чик-
зір ка в по шу ках До ли ни Світ ла» для 1-х —
10-х кла сів
Бес паль ко На та ля Вік то рів на, учи тель ук ра -
їн ської мо ви і лі те ра ту ри, Но во ми ко ла їв -
ська шко ла № 1 Вер х ньо д ніп ров сько го р-ну
Дніп ро пет ров ської обл.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду
на за яв ле ну те му, ме та яко го — роз кри ти
сут ність і при зна чен ня лю ди ни на зем лі,
розу мін ня по нять «доб ро», «ми ло сер дя»,
«спів чут тя», «лю бов до ближ ньо го»; че рез
те ат ра лі зо ва не дій ст во за мо ти ва ми каз ки
О. Уайль да по дя ку ва ти од но сель цям, які
не один рік під три му ють доб рі спра ви уч нів
шко ли

Роз роб ка ви хов но го за хо ду «Хо чу все
зна ти? Хо чу все зна ти!» з ма те ма ти ки для
10-х кла сів
Бі лі чен ко Ні на Іва нів на, ви кла дач ма те -
мати ки, Кри во різь кий ме дич ний ко ледж
Дніп ро пет ров ської обл.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду
на за яв ле ну те му, ме та яко го — фор му ван -
ня твор чої та все біч но роз ви не ної осо бис -
тос ті на при кла дах ці ка вих фак тів, до сяг -
нень і прак тич них за сто су вань те о ре -
тичних здо бут ків ма те ма ти ки в ме ди ци ні,
ви хо ван ня та роз ви ток твор чих здіб нос тей,
за ці кав ле нос ті у ви вче ні ма те ма ти ки

Роз роб ка ви хов но го за хо ду «СНІД —
су час на проб ле ма люд ст ва» для 9-х — 11-х
кла сів
Бла жен ко Ва лен ти на Ми ко ла їв на, прак тич -
ний пси хо лог, Гло до ська шко ла Но во ук ра -
їн сько го р-ну Кі ро во град ської обл.

Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду
на за яв ле ну те му, ме та яко го — про дов жу -
ва ти фор му ва ти знан ня про ВІЛ/СНІД,
шля хи по ши рен ня ВІЛ-ін фек ції та про те,
як ВІЛ не пе ре да єть ся; озна йо ми ти ді тей
з іс то рич ни ми та ста тис тич ни ми да ни ми

Роз роб ка ви хов но го за хо ду «Ми ко лай,
Ми ко лай, ти до нас за ві тай!» для 7-х кла сів
Бой ко На та ля Бо ри сів на, учи тель ук ра їн -
ської мо ви і лі те ра ту ри, ви хо ва тель, ОКЗО
«Кри во різь ка за галь но ос віт ня са на тор на
шко ла-ін тер нат № 5 І–ІІІ сту пе нів» Дніп ро -
пет ров ської обл.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду
на за яв ле ну те му, ме та яко го — роз по віс ти
про доб ро чин ні спра ви Свя то го Ми ко лая;
ви хо ву ва ти в уч нів лю бов до ближ ньо го, по -
чут тя доб ро ти і ми ло сер дя; спри я ти роз вит -
ко ві твор чих здіб нос тей ді тей

Роз роб ка ви хов но го за хо ду «Брейн-
ринг» з ан г лій ської мо ви в 9-х — 11-х
класах
Бой чук Оле на Пет рів на, учи тель ан г лій -
ської мо ви, Ла ди гів ський НВК Ста ро кос -
тян ти нів сько го р-ну Хмель ницької 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 -
гад ку, го тов ність до учас ті в ін шо мов но му
спіл ку ван ні, удос ко на лю ва ти мов ні здіб -
нос ті, роз ви ва ти кміт ли вість; ви хо ву ва ти
куль ту ру спіл ку ван ня, уваж ність та ак -
тив ність

Роз роб ка за хо ду «Жи ви! Знай! Па м’я -
тай!» для 4-х кла сів

Бо хен ко Окса на Ярос ла вів на, учи тель по -
чат ко вих кла сів, Львів ська шко ла № 99.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду, ме -
та яко го — роз кри ти суть тра ге дії Го ло до -
мо ру 1932–1933 рр.; вша ну ва ти пам’ять
без вин но за му че них го ло дом і по лі тич ни ми
ре пре сі я ми лю дей; роз ви ва ти від по від ний
ети кет, до три ман ня тра ди цій вша ну ван ня
по мер лих і за гиб лих; ви хо ву ва ти осо бис тіс -
ні ри си гро ма дя ни на Укра ї ни, пат рі о та, мо -
раль но-ес те тич ні, ду хов ні якос ті, хрис ти ян -
ські чес но ти

Роз роб ка ви хов но го за хо ду «Ба бин Яр:
ми ну ле, яке має слу жи ти май бут ньо му»
для 7-х — 9-х кла сів спе ці аль ної шко ли
Брин зар Те тя на Бо ри сів на, учи тель іс то рії,
Ва си лів ська спе ці аль на шко ла-ін тер нат За -
по різь кої обл.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду, ме -
та яко го — роз кри ти суть тра ге дії Ба би но го
Яру як од нієї із жах ли вих сто рі нок по ру -
шен ня прав лю ди ни на жит тя, ви кри ти лю -
ди но не на вис ниць ку по лі ти ку на циз му,
фор му ва ти усві дом лен ня то го, що пра ва
лю ди ни, мир, жит тя, зла го да лю дей — най -
ви щі цін нос ті; по пов ни ти слов ни ко вий за -
пас іс то рич ною лек си кою; роз ви ва ти на ви -
ки са мо стій ної ро бо ти з дже ре ла ми, іс то -
рич не мис лен ня; ви хо ву ва ти на при кла дах
вза є мо по ва ги й ду хов но го по дви гу

Роз роб ка ви хов но го за хо ду «Свя то 8 Бе -
рез ня» для 3–4-х кла сів
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Брин чук Світ ла на Пет рів на, учи тель по чат -
ко вих кла сів, Че вель ська шко ла Ста ро ви -
жів сько го р-ну Во лин ської обл.
Ано та ція: Сце на рій за хо ду на за яв ле ну те -
му, ме та яко го — роз ши ри ти уяв лен ня уч -
нів про свя то; роз ви ва ти вмін ня ві та ти
близь ких лю дей, ро би ти їм при єм ні сюр -
при зи; ви хо ву ва ти по ва гу в став лен ні до жі -
нок і дів ча ток, доб ро зич ли вість, ува гу, лю -
бов до лю дей

Роз роб ка ви хов но го за хо ду «Свя то зу -
стрі чі пта хів «Пта шок ви кли ка єм до рід но -
го краю»» для 4-х кла сів
Бук ша Іло на Ана то лі їв на, учи тель по чат ко -
вих кла сів, Се ре дів ська шко ла Єміль -
чинсько го р-ну Жи то мир ської обл.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду
на за яв ле ну те му, ме та яко го — озна йо ми ти
уч нів з ви до вим різ но ма ніт тям пта хів рід но -
го краю; на вча ти тра ди цій, пов’яза них
з пта ха ми; за лу ча ти ді тей до здій с нен ня
при ро до о хо рон ної ді яль нос ті; роз ви ва ти
гу ман не став лен ня до пта хів, мо ти ву ва ти
до їх охо ро ни; на да ти знан ня що до під го дів -
лі пта хів

Роз роб ка ви хов но го за хо ду «Шев чен -
ко мо бі лі зує» для 9-х — 11-х кла сів

Бу ла чек Ал ла Пав лів на, учи тель ук ра їн ської
мо ви та лі те ра ту ри, за ступ ник ди рек то ра
з НВР, Львів ський НВК ім. В. Си мо нен ка.
Ано та ція: Сце на рій ве чо ра-рек ві є му, при -
свя че но го пам’яті Коб за ря та за хис ни кам
Укра ї ни

Роз роб ка ви хов но го за хо ду «Всім сер -
цем лю біть Бать ків щи ну свою» для 9–11-х
кла сів
Бур ма чен ко Вік то рія Ми ко ла їв на, ви кла -
дач, Ста ро біль ське об лас не ме дич не учи ли -
ще Лу ган ської обл.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду
на за яв ле ну те му, ме та яко го — роз ши рю -
ва ти знан ня про Укра ї ну як не за леж ну дер -
жа ву з дав ньою сла вет ною іс то рією, ба га -
тою куль тур ною спад щи ною, влас ни ми
тра ди ці я ми; роз ви ва ти праг нен ня бу ти сві -
до мим гро ма дя ни ном Укра ї ни то що

Роз роб ка ви хов но го за хо ду «Но во річ на
каз ка» 2-х кла сів
Ва си лен ко Ва лен ти на Фе до рів на, учи тель,
До лин ська спе ці а лі зо ва на шко ла № 6 Іва но-
Фран ків ської обл.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду, ме -
та яко го — роз ви ва ти на вич ки сце ніч ної
гри, ар тис тич ні здіб нос ті, вмін ня пе ре вті -
лю ва ти ся, фан та зу ва ти, мис лен ня; фор му -
ва ти твор чу уяву, куль ту ру мов лен ня
та спіл ку ван ня; ви хо ву ва ти емо цій но-дій о -
ве сприй нят тя тан цю валь ної му зи ки та ви -
ко нав ські на вич ки

Роз роб ка ви хов но го за хо ду «Лі те ра тур -
ний са лон сріб ної до би» для 11-х кла сів
Він нік Ка те ри на Бо ри сів на, за ві ду вач
НМК, Хер сон ське учи ли ще куль ту ри.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду, ме -
та яко го — по гли би ти знан ня з те ми «По -
езія сріб ної до би», роз ви ва ти пі знаваль ну
ді яль ність, твор чий по тен ці ал, під ви щу ва ти
рі вень мов лен нє вої ком пе тен т нос ті;

прищеп лю ва ти лю бов до ху дож ньо го сло ва,
фор му ва ти ак тив ну жит тє ву по зи цію, ес те -
тич не став лен ня до жит тя, мис тец т ва, се бе;
ви хо ву ва ти від по ві даль не став лен ня до віт -
чиз ня ної куль ту ри, то ле ран т ність до ін ших
мов і куль тур

Роз роб ка ви хов но го за хо ду «Ко заць ко -
му ро ду не ма пе ре во ду» із за хис ту Віт чиз -
ни для 10-х — 11-х кла сів
Во ло хов Вік тор Сер гій о вич, ви кла дач, Ме -
лі то поль ський про фе сій ний лі цей За по різь -
кої 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 ви ник -
нен ня ко зац т ва, ви хо ву ва ти пат рі о тизм,
друж бу, вза є мо ви руч ку, лю бов і по ва гу
до іс то рич них ге ро їв рід но го краю, ба жан -
ня ста ти гід ни ми за хис ни ка ми Укра ї ни

Роз роб ка ви хов но го за хо ду «Ма те ма -
тич ний МАЙСТЕР-ШЕФ» для 6-х —

7-х кла сів
Габ зов ська На та ля Сер гі їв на, учи тель ма те -
ма ти ки, Дніп ров ська са на тор на шко ла-ін -
тер нат № 3.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду
на за яв ле ну те му, ме та яко го — під ви щен ня
ін те ре су до ви вчен ня ма те ма ти ки; на вча ти
ді тей у грі за сто со ву ва ти на бу ті знан ня з те -
ми «Про пор ції»; роз ви ва ти кміт ли вість,
пам’ять, ува гу; фор му ва ти у шко ля рів то ва -
ри ські від но си ни, по чут тя вза є мо до по мо ги,
ба жан ня пе ре ма га ти

Роз роб ка ви хов но го за хо ду «Не цу рай -
ся піс ні, яку чув од ма ми» для 5-х кла сів
Гай гель Оле на Во ло ди ми рів на, ви хо ва тель,
Бо рис лав ська шко ла-ін тер нат Львів -
ської обл.
Ано та ція: Фес ти валь су час ної ук ра їн ської
піс ні

Роз роб ка ви хов но го за хо ду «Сон це
на лі то, а зи ма на мо роз» для 11-х кла сів
Гай гель Оле на Во ло ди ми рів на, ви хо ва тель,
Бо рис лав ська шко ла-ін тер нат Львів -
ської обл.
Ано та ція: Роз роб ка ви хов но го за хо ду на за -
яв ле ну те му

Роз роб ка ви хов но го за хо ду «Че рез
хрест до вос к ре сін ня» для 10-х кла сів
Гай гель Оле на Во ло ди ми рів на, ви хо ва тель,
Бо рис лав ська са на тор на шко ла-ін тер нат
Львів ської обл.
Ано та ція: Сце на рій ви хов ної го ди ни
на хрис ти ян ську те му

Роз роб ка ви хов но го за хо ду «Ви пус к -
ний ве чір «OSKAR-2016»» для 11-х кла сів
Гал кі на Га ли на Олек сан д рів на, за ступ ник
ди рек то ра з ви хов ної ро бо ти, Зе ле но доль-
 ська шко ла № 2 Апос то лів сько го р-ну Дніп -
ро пет ров ської обл.
Ано та ція: Сце на рій ви пус к но го ве чо ра

Роз роб ка ви хов но го за хо ду «Кто он,
как его зо вут? Ну, ко неч но, это — труд!»
для 9-х кла сів спе ці аль ної шко ли
Гат чен ко Вік то рія Ти мо фі їв на, ви хо ва тель,
Гір ська об лас на спе ці аль на шко ла-ін тер нат
Лу ган ської обл.

Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду
на за яв ле ну те му, ме та яко го — зміц ню ва ти
та роз ши рю ва ти знан ня про різ но ма ніт ний
світ про фе сій; по ка за ти важ ли вість пра ці
в будь-якій про фе сій ній ді яль нос ті

Роз роб ка ви хов но го за хо ду «Ве чо ри,
ви пус к ні ве чо ри — ти хі зо рі яс ної по ри…»
для 11-х кла сів
Гей ко Анто ні на Во ло ди ми рів на, учи тель ук -
ра їн ської мо ви та лі те ра ту ри, Ма чу хів ський
НВК Пол тав сько го р-ну Пол тав ської обл.
Ано та ція: Сце на рій ви пус к но го ве чо ра
учнів 11-го кла су

Роз роб ка ви хов но го за хо ду «Усі про фе -
сії по тріб ні» в 1-му кла сі
Ге ра сим чук Іри на Ми хай лів на, учи тель по -
чат ко вих кла сів, Ста ро кос тян ти нів ський
НВК «Спе ці а лі зо ва на шко ла І сту пе ня, гім -
на зія» Хмель ницької обл.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду, ме -
та яко го — фор му ва ти уяв лен ня про зміст
і зна чен ня пра ці лю дей різ них про фе сій,
про фе сії бать ків, зна чен ня їхньої пра ці для
ін ших лю дей; роз кри ти зв’яз ки між пра цею
лю дей і став лен ням до них; учи ти ана лі -
зувати, уза галь ню ва ти; ви хо ву ва ти по ва гу
до тру дів ни ків, ощад ли вість і бе реж ли вість
до ре зуль та тів пра ці до рос лих, пра це -
любство

Роз роб ка ви хов но го за хо ду «Євро па — наш
спіль ний дім» для 7-х — 8-х кла сів
Глу бо ка Світ ла на Пет рів на, учи тель іс то рії
та сус піль них дис цип лін, Ва силь ківська
шко ла Пет ро пав лів сько го р-ну Дніп ро пет -
ров ської 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 Євро пей -
сько го Со ю зу, ін фор му ва ти про під пи сан ня
Уго ди про Асо ці а цію Укра ї ни з Євро со ю -
зом; спри я ти со ці а лі за ції осо бис тос ті в гро -
ма дян сько му сус піль ст ві, фор му ва ти ро зу -
мін ня при на леж нос ті на шої дер жа ви до єв -
ро пей ської сім’ї на ро дів і без пе реч ність її
єв ро пей сько го ви бо ру; ви хо ву ва ти по ва гу
до на ці о наль них, ду хов них, куль тур них на -
дбань єв ро пей ських на ро дів

Роз роб ка ви хов но го за хо ду «По свя та
в п’яти клас ни ки» для 5-х кла сів
Голь чук Ал ла Во ло ди ми рів на, ви хо ва тель
гру пи про дов же но го дня, Но во во лин ська
спе ці аль на шко ла № 9 Во лин ської обл.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду
на за яв ле ну те му, ме та яко го — спри я ти
фор му ван ню згур то ва нос ті уч нів сько го ко -
лек ти ву, ви хо ву ва ти в шко ля рів по чут тя то -
ва ри ськос ті, то ле ран т нос ті, по ва ги один
до од но го та вза є мо ро зу мін ня

Роз роб ка ви хов но го за хо ду «Укра їн -
ська мо ва — сер ця мо го по дих» для 6–12-х
кла сів спе ці аль ної шко ли
Грє мя кі на Ва лен ти на Олек сан д рів на, ви хо -
ва тель, Хар ків ська спе ці аль на шко ла-ін тер -
нат № 6.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду
на за яв ле ну те му, ме та яко го — фор му ва ти
в уч нів цін ніс ні (гу ма ніс тич ні, гро мад ські,
ду хов ні) орі єн ти ри; по пу ля ри зу ва ти мо ву
як прак тич не вті лен ня ду хов них на дбань
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на ро ду, на ці о наль них і за галь но люд ських
цін нос тей; роз ши рю ва ти пі знаваль ні ін те -
ре си шко ля рів; ви хо ву ва ти уч нів у ду сі від -
род жен ня ук ра їн ських тра ди цій

Роз роб ка ви хов но го за хо ду «Ма те ма -
тич не шоу «Еври ка»» з ма те ма ти ки у 8-му
кла сі
Гри ши на На дія Пав лів на, учи тель ма те ма -
ти ки, Охтир ська шко ла № 5 ім. Р. К. Ра пія
Сум ської обл.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду на
за яв ле ну те му, ме та яко го — фор му ва ти пі -
знаваль ний ін те рес, по гли би ти знан ня уч -
нів, роз ши ри ти їх кру го зір; роз ви ва ти ма те -
ма тич ні здіб нос ті, по ва гу до то ва ри шів
та їхньої дум ки; ін те рес до ма те ма ти ки; ви -
хо ву ва ти упев не ність у со бі, на по лег ли вість
у по до лан ні пе ре шкод

Роз роб ка гур т ко во го за нят тя «Ма гія
скла»
Да ви ден ко Ін на Вік то рів на, ви кла дач, Кос -
тян ти нів ський ін дус т рі аль ний тех ні кум
Донець кої обл.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду, на -
вчаль на ме та яко го — твор чий та ес те тич -
ний роз ви ток; ово ло дін ня вмін ня ми й на -
вич ка ми куль ту ри пра ці, без кон ф лік т но го
спіл ку ван ня; за без пе чен ня мож ли вос тей
са мо піз нан ня; фор му ван ня вмінь ви ко рис -
то ву ва ти за со би і шля хи пе ре тво рен ня ма -
те рі а лів у не об хід ний про дукт; озна йо ми ти
з но віт ні ми тех но ло гі я ми, пер с пек ти ва ми
роз вит ку га лу зі; спри я ти фор му ван ню здат -
нос ті ви ко рис то ву ва ти знан ня й на вич ки
для роз роб ки су час них тех но ло гіч них про -
це сів і оп ти маль них ре жи мів ви роб ниц т ва

Звіт про ро бо ту та бо ру ден но го пе ре бу -
ван ня «Ве сел ка»
Дем чен ко Ва лен ти на Вік то рів на, учи тель
по чат ко вих кла сів, Ми ко ла їв ська шко ла
Бер дян сько го р-ну За по різь кої обл.
Ано та ція: Від по чи ва ти ра зом зі сво ї ми од -
но клас ни ка ми, шкіль ни ми дру зя ми —
це так клас но і ве се ло! Са ме то му свій та бір
ден но го від по чин ку ми на зва ли «Ве сел -
кою». На віть у ми ну лі ча си, ко ли лю ди
ще ду же ма ло зна ли про на вко лиш ній світ,
ста ро дав ні гре ки го во ри ли, що ве сел ка —
це усміш ка бо ги ні Іри ди

Роз роб ка ви хов но го за хо ду «Pray for
Ukraine. Мо лись за Укра ї ну» для 4-х — 8-х
кла сів
Ді міт ро ва Юлія Ми хай лів на, учи тель ан г -
лій ської мо ви, До лин ська спе ці а лі зо ва на
шко ла № 6 Іва но-Фран ків ської обл.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду, ме -
та яко го — че рез за охо чен ня до ви вчен ня
іно зем ної мо ви й куль ту ри ви хо ву ва ти пат -
рі о тизм; ви ко рис то ву ю чи по етич ні й пі сен -
ні тво ри, зба га ти ти знан ня про іс то рію й
сьо го ден ня Укра ї ни; ви хо ву ва ти по чут тя
на ці о наль ної гор дос ті, по ва гу до дер жав ної
ат ри бу ти ки, лю бов до рід но го краю, йо го іс -
то рич но го ми ну ло го та су час нос ті; вша ну -
ва ти пам’ять про ге ро їв, які від да ли своє
жит тя за рід ну кра ї ну

Роз роб ка ви хов но го за хо ду «Свя то хлі -
ба» для 1-х — 4-х кла сів

До ле жал Окса на Еду ар дів на, учи тель по -
чат ко вих кла сів, Бер ди чів ський НВК «Шко -
ла — гім на зія — лі цей» № 10 Жи то мир -
ської обл.
Ано та ція: Сце на рій по за клас но го за хо ду
з ви ко ри стан ням те ат раль ної пе да го гі ки

Роз роб ка ви хов но го за хо ду «По ві ки
слав ся, жін ко!» для 10-х — 11-х кла сів
До ро ні на Лі лія Іва нів на, ви кла дач ан г лій -
ської мо ви та за ру біж ної лі те ра ту ри, Бер -
дян ський ма ши но бу дів ний про фе сій ний
ліцей За по різь кої 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 ін те -
ре си; роз кри ти іс то рію свя та 8 Бе рез ня;
звер ну ти ува гу на ви дат них жі нок в іс то рії;
ви хо ву ва ти тур бот ли ве став лен ня до Жін -
ки, яка є і ма мою, і ба бу сею, і по дру гою,
і ко ха ною; ви хо ву ва ти по чут тя пре крас но -
го; роз ви ва ти ви раз ність мов лен ня, пам’ять,
умін ня слу ха ти і пе ре да ва ти на стрій

Роз роб ка за хо ду «Гос по дар» для 10-х —
11-х кла сів
Дра гун Світ ла на Пет рів на, ви хо ва тель, Біл -
го род-Дніс т ров ський дер жав ний аг рар ний
тех ні кум Оде ської обл.
Ано та ція: Сце на рій ви хов но го за хо ду

Роз роб ка за хо ду «На ці о наль на кух ня»
для 10-х — 11-х кла сів
Дра гун Світ ла на Пет рів на, ви хо ва тель, Біл -
го род-Дніс т ров ський дер жав ний аг рар ний
тех ні кум Оде ської обл.
Ано та ція: Сце на рій ви хов но го за хо ду

Роз роб ка за хо ду «Ле ся Укра їн ка — ді -
тям» для 1-х — 4-х кла сів
Ду бик Ва лен ти на Ми ко ла їв на, учи тель по -
чат ко вих кла сів, Но вош ля хів ська шко ла
Ко зе лець ко го р-ну Чер ні гів ської обл.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду
на за яв ле ну те му, ме та яко го — по зна йо ми -
ти з жит тє вим і твор чим шля хом Ле сі Укра -
їн ки; фор му ва ти на вич ки ви раз но го чи тан -
ня вір шів; умін ня від чу ва ти емо цій ний
зміст по езії; пра цю ва ти над роз вит ком
зв’яз но го мов лен ня; роз ви ва ти ак тор ські
здіб нос ті; ви хо ву ва ти лю бов до твор чос ті
по ете си, за хоп лен ня ве ли кою си лою во лі
Ле сі Укра їн ки; спо ну ка ти уч нів до са мо -
стій но го по шу ку й ви бо ру тво рів

Роз роб ка ви хов но го за хо ду «По езія
«сріб но го» сто літ тя» із за ру біж ної лі те ра -
ту ри в 11-му кла сі
Дух нік Світ ла на Іва нів на, учи тель, Хар ків -
ська спе ці а лі зо ва на шко ла № 80.
Ано та ція: Роз роб ка лі те ра тур но го жур на лу
на за яв ле ну те му

Роз роб ка ви хов но го за хо ду «Про ща -
вай, Бук ва ри ку!» для 1-х кла сів
Єро хі на Люд ми ла Гри го рі їв на, учи тель
почат ко вих кла сів, Чер во но жов т не вий
НВК Ста нич но-Лу ган сько го р-ну Лу ган -
ської обл.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду, ме -
та яко го — спри я ти по вто рен ню і сис те ма -
ти за ції знань; під ви щу ва ти ін те рес до мо ви
і чи тан ня; фор му ва ти вмін ня спіл ку ва ти ся;
роз ви ва ти твор чі здіб нос ті, уяву, мис лен ня,

пам’ять; ви хо ву ва ти то ва ри ські сто сун ки
в кла сі, ша ноб ли ве став лен ня до сім’ї; да ти
ді тям за ряд по зи тив них емо цій

Роз роб ка ви хов но го за хо ду «Му зич на
ві таль ня» з му зи ки в 2-му кла сі
Єршо ва Ка те ри на Ми ко ла їв на, учи тель
музи ки, кон цер т мей с тер, За по різь кий кла -
сич ний лі цей.
Ано та ція: План-сце на рій про ве ден ня му -
зич ної вік то ри ни «Му зич на ві таль ня»

Роз роб ка ви хов но го за хо ду «По кло нись
кали ні» для 9-х кла сів
Жен чак Люд ми ла Лю бо ми рів на, ви хо ва -
тель, Бо рис лав ська шко ла-ін тер нат Львів -
ської обл.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду
на за яв ле ну те му, ме та яко го — фор му ва ти
по нят тя про ка ли ну як сим вол Укра ї ни,
сим вол люд ської муд рос ті, кра си і здо ров’я;
роз ви ва ти кру го зір, мо ву, уяву; ви хо ву ва ти
лю бов і по ва гу до цієї рос ли ни, лю бов
до Укра ї ни

Роз роб ка ви хов но го за хо ду «Ві но чок
ви ти — жит тя лю би ти» для 8-х кла сів
Жен чак Люд ми ла Лю бо ми рів на, ви хо ва -
тель, Бо рис лав ська за галь но ос віт ня шко ла-
ін тер нат Львів ської обл.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду
на за яв ле ну те му, ме та яко го — озна йо ми ти
з тра ди ці я ми, об ря да ми та зви ча я ми рід но -
го на ро ду, зміц ню ва ти по чут тя лю бо ві до
ньо го, усві дом лю ва ти се бе спад ко єм цем
і про дов жу ва чем ду хов них на дбань

Роз роб ка ви хов но го за хо ду «Ти на зем -
лі — Лю ди на» для7-х кла сів
Жен чак Люд ми ла Лю бо ми рів на, ви хо ва -
тель, Бо рис лав ська шко ла-ін тер нат Львів -
ської обл.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду
на за яв ле ну те му, ме та яко го — да ти зро зу -
мі ти, що жит тя лю ди ни є ве лич ним і пре -
крас ним; фор му ва ти кра щі ри си люд сько го
ха рак те ру; ви хо ву ва ти ша ноб ли ве став лен -
ня до жит тя, до лю дей; учи ти лю би ти жит тя

Роз роб ка ви хов но го за хо ду «14 жов т -
ня — День ко зац т ва» для 10-х — 11-х
класів
Жук Оле на Гри го рів на, ви кла дач фі зич но -
го ви хо ван ня, Кам’ян ський енер ге тич ний
тех ні кум Дніп ро пет ров ської обл.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду
на за яв ле ну те му, ме та яко го — спри я ти
роз вит ку пат рі о тиз му й мо раль них цін нос -
тей, лю бо ві до рід ної зем лі; фор му ва ти цін -
ніс не став лен ня до се бе та до ін ших лю дей,
ви хо ву ва ти по чут тя ко лек ти віз му, вмін ня
пра цю ва ти в ко ман ді, вбо лі ва ти один за од -
но го, до по ма га ти один од но му; роз ви ва ти
сприт ність, кміт ли вість

Роз роб ка за хо ду «Ко заць кі за ба ви» для
3-х — 4-х кла сів
Жу ків ська Оль га Ярос ла вів на, учи тель по -
чат ко вих кла сів, Львів ська шко ла «Лі дер»
з різ ни ми фор ма ми на вчан ня.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду
на за яв ле ну те му, ме та яко го — озна йо ми ти
уч нів з іс то рією ви ник нен ня ко зац т ва,
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вихо ву ва ти пат рі о тизм, друж бу, вза є мо ви -
руч ку, лю бов і по ва гу до ге ро їв рід но го
краю, ба жан ня ста ти гід ни ми за хис ни ка ми
Укра ї ни

Роз роб ка ви хов но го за хо ду «Свя то кни -
ги» для 5-х кла сів
Іва нен ко Люд ми ла Ми ко ла їв на, учи тель ук -
ра їн ської мо ви та лі те ра ту ри, ро сій ської мо -
ви та за ру біж ної лі те ра ту ри, Куй би шев ська
спе ці а лі зо ва на шко ла «Інте лект» За по різь -
кої обл.
Ано та ція: Роз роб ка по за клас но го за хо ду
на за яв ле ну те му

Роз роб ка про ек ту «До слід жен ня
праль них по рош ків та їх вплив на біо -

ло гіч ні об’єк ти».
Ка пус ті на Те тя на Вік то рів на, учи тель хі мії,
Ки їв ська спе ці а лі зо ва на шко ла № 61.
Ано та ція: Роз роб ка на вчаль но го про ек ту,
ме та яко го — до слі ди ти склад праль них по -
рош ків, їх вплив на здо ров’я лю ди ни, оці ни -
ти еко ло гіч ні на слід ки в ре зуль та ті по па -
дан ня праль но го по рош ку у во дой му, роз -
ши ри ти уяв лен ня про хі міч ний склад
син те тич них ми ю чих за со бів, про шкід ли -
вість їх ком по нен тів

Роз роб ка ви хов но го за хо ду «По до рож
сві том на ук» для 7-х — 11-х кла сів

Ка пус ті на Те тя на Вік то рів на, учи тель хі мії,
біо ло гії, Ки їв ська спе ці а лі зо ва на шко ла
№ 61 з по глиб ле ним ви вчен ням ін фор ма -
цій них тех но ло гій.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду
на за яв ле ну те му, ме та яко го — здій с ни ти
між пред мет ний зв’язок; по гли би ти знан ня
з хі мії, біо ло гії, фі зи ки, гео гра фії, ук ра їн -
ської лі те ра ту ри, за ру біж ної лі те ра ту ри, іс -
то рії; ви хо ву ва ти ін те рес до ви вчен ня цих
пред ме тів

Роз роб ка ви хов но го за хо ду «Тва рин ки
про ві та мін ки»
Ка пус ті на Те тя на Вік то рів на, учи тель хі мії,
біо ло гії, при ро до знав ст ва, основ здо ров’я,
Ки їв ська спе ці а лі зо ва на шко ла № 61 з по -
глиб ле ним ви вчен ням ін фор ма цій них тех -
но ло гій.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду, ме -
та яко го — по гли би ти знан ня про ві та мі ни,
роз гля ну ти по ве дін ку тва рин; ви хо ву ва ти
куль ту ру пра виль но го хар чу ван ня, бе реж -
ли во го став лен ня до здо ров’я; фор му ва ти
уста нов ку на спо жи ван ня ко рис ної їжі;
здій с ни ти між пред мет ний зв’язок хі мії,
при ро до знав ст ва, гео гра фії, основ здо -
ров’я, біо ло гії; зба га чу ва ти слов ни ко вий
за пас; роз ви ва ти пат рі о тич ні по чут тя,
допит ли вість, за ці кав ле ність у на вчан ні,
твор чу ак тив ність, умін ня спіл ку ва ти ся;
фор му ва ти етич ні вза є мо від но си ни в ко -
лек ти ві

Ме то дич на роз роб ка «Тиж день хі мії
в рам ках еко ло гіч но го мі сяч ни ка» для
8-х — 11-х кла сів
Князь Світ ла на Іва нів на, учи тель хі мії,
Єміль чинська шко ла № 1 Жи то мир -
ської обл.
Ано та ція: Ме то дич на роз роб ка на за яв ле ну
те му

Роз роб ка ви хов но го за хо ду «Рід не сло -
во — ди во ка ли но ве» з ук ра їн ської мо ви
в 2-х — 3-х кла сах
Ко ва лен ко Те тя на Андрі їв на, учи тель по -
чат ко вих кла сів, Гло бин ська шко ла № 3
Пол тав ської обл.
Ано та ція: Роз роб ка про ве ден ня ви хов но го
за хо ду, ме та яко го — роз ши рю ва ти знан ня
ді тей про ук ра їн ську мо ву, її зна чен ня
в жит ті кож но го з нас; роз ви ва ти уяву, мис -
лен ня, пам’ять; ви хо ву ва ти праг нен ня дос -
ко на ло зна ти лі те ра тур ну мо ву й на вчи ти ся
нею го во ри ти

Роз роб ка ви хов но го за хо ду «Гро ші
в на шо му жит ті. Істо рія грив ні» для

9-х кла сів
Ков то нюк Ва лен ти на Ми ко ла їв на, ви хо ва -
тель, Бер ди чів ська шко ла-ін тер нат Жи то -
мир ської обл.
Ано та ція: Сце на рій за хо ду на за яв ле ну те -
му, ме та яко го — озна йом лен ня ді тей з іс то -
рією ви ник нен ня грив ні; до слі ди ти зоб ра -
жен ня на ку пю рах; на вча ти пра цю ва ти
з різ ни ми дже ре ла ми ін фор ма ції; роз ви -
вати вмін ня уза галь ню ва ти, ви би ра ти
голов не, ро би ти ви снов ки; ви хо ву ва ти бе -
реж ли вість

Роз роб ка ви хов но го за хо ду «Мо ва —
вті лен ня дум ки» для 5-х — 11-х кла сів
Ко ло мій чен ко Окса на Вік то рів на, за ступ -
ник ди рек то ра з НВР, Гло до ська шко ла Но -
во ук ра їн сько го р-ну Кі ро во град ської обл.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду
на за яв ле ну те му, ме та яко го — по гли би ти
знан ня уч нів ві до мос тя ми з іс то рії ук ра їн -
ської мо ви; по ка за ти її кра су, ба гат ст во че -
рез тво ри ук ра їн ських по етів про мо ву;
спри я ти роз ши рен ню слов ни ко во го за па су;
ви хо ву ва ти пат рі о тич ні по чут тя, лю бов і по -
ва гу до рід ної мо ви

Сце на рій ви сту пу шкіль ної агіт б ри га ди
юних ін с пек то рів ру ху
Ко ма рин ська Ган на Во ло ди ми рів на, пе да -
гог-ор га ні за тор, НВК «Кол ків ська ЗОШ
I–III ст. — лі цей» Ма не виць ко го р-ну Во -
лин ської обл.
Ано та ція: Сце на рій ви сту пу агіт б ри га ди
ЮІР «Стоп-сиг нал»

Роз роб ка ви хов но го за хо ду «У ца ри ні
мо ди» для 10–11-х кла сів
Ко ма ро ва Ла ри са В’ячес ла вів на, ви кла дач
ан г лій ської мо ви, Хо роль ський аг ро про -
мис ло вий ко ледж Пол тав ської дер жав ної
аг рар ної ака де мії, Пол тав ська обл.
Ано та ція: Роз роб ка ви хов но го за хо ду на за -
яв ле ну те му

Ша нуй бать ка та нень ку, то бу де то бі
скрізь гла день ко. По за клас ний за хід
Кон де сюк Те тя на Во ло ди ми рів на, учи тель
ук ра їн ської мо ви та лі те ра ту ри, Бі ло цер ків -
ська гім на зія № 2 Ки їв ської обл.
Ано та ція: Роз роб ка ви хов ної го ди ни
в 5 кла сі у фор мі етич ної бе сі ди, що при свя -
че на лю бо ві до бать ків і тур бо ті про них.
Ме та — ви хо ву ва ти в ді тей лю бов і по ва гу
до бать ків, ша ноб ли ве став лен ня до їх ніх
на ста нов і по рад, ба жан ня що ден но пік лу -
ва ти ся про їх нє здо ров’я

Роз роб ка за нят тя гур т ка «Фе є рія кві -
тів» з кві лін гу в 6–8-х кла сах
Ко но ва ло ва Ні на Ве ні а ми нів на, учи тель
швей ної спра ви, Гір ська об лас на спе ці аль -
на шко ла Лу ган ської обл.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду
на за яв ле ну те му, ме та яко го — на вчи ти ви -
ко ну ва ти еле мен ти для кві тів шля хом скру -
чу ван ня сму жок з па пе ру; фор му ва ти знан -
ня з основ ком по зи ції, ко льо ру та ма те -
ріалознав ст ва, осво єн ня тех ні ки кві лінг;
під ви щи ти рі вень роз вит ку мо то ри ки, мис -
лен ня, ува ги, пам’яті, твор чос ті, фор му ван-
ня ху дож ньо го сма ку; ви хо ву ва ти ес те тич -
не став лен ня до дій с нос ті, пра цьо ви тість,
аку рат ність, на по лег ли вість, тер пін ня,
умін ня до вес ти спра ву до кін ця, вза є мо до -
по мо гу при ви ко нан ні ро бо ти, еко ном не
став лен ня до ви ко рис то ву ван ня ма те рі а лів,
при щеп лен ня основ куль ту ри пра ці

Роз роб ка ви хов но го за хо ду «Сте жи ною
здо ров’я» для 3-х кла сів
Ко ноп лян ко Клав дія Ва си лів на, учи тель по -
чат ко вих кла сів, Но во ми ко ла їв ська шко ла
Ме лі то поль сько го р-ну За по різь кої обл.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду, ме -
та яко го — за крі пи ти уяв лен ня про здо -
ров’я як най біль ше ба гат ст во лю ди ни; фор -
му ва ти ро зу мін ня не об хід нос ті ран ко вої
гім нас ти ки, осо бис тої гі гі є ни, ре жи му дня;
ви кли ка ти ін те рес до здо ро во го і ак тив но го
спо со бу жит тя; на вча ти емо цій но й ви раз но
де кла му ва ти вір ші, ви ко ну ва ти піс ні, роз -
ви ва ти мис лен ня, уяву, пам’ять, ува гу,
творчість

Роз роб ка ви хов но го за хо ду «Ма те ма -
тич на ре га та» з ма те ма ти ки для 5–6-х

кла сів
Ко рит нік Вік то рія Ві та лі їв на, учи тель ма те -
ма ти ки та ін фор ма ти ки, Охтир ська шко ла
№ 6 Сум ської обл.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду на
за яв ле ну те му, ме та яко го — ви яви ти
ерудо ва ність, спо сте реж ли вість, ло гіч не
мислен ня; під ви щи ти ін те рес до ви вчен ня
ма те ма ти ки; фор му ва ти ма те ма тич ну ком -
пе тен т ність на осно ві мо де лю ван ня жит тє -
вих си ту а цій, пі знаваль ний ін те рес, учи ти
ви слов лю ва ти свої дум ки точ но й ла ко ніч -
но, від сто ю ва ти свою точ ку зо ру; роз ви ва ти
ло гіч не мис лен ня, кміт ли вість і ви на хід ли -
вість у не стан дар т них іг ро вих си ту а ці ях
з еле мен та ми зма ган ня, ви хо ву ва ти ці ле -
спря мо ва ність і впев не ність у со бі, ці ка -
вість до ма те ма ти ки, її іс то рії, ма те ма тич ну
куль ту ру; на по лег ли вість у до сяг нен ні ме ти

Роз роб ка ви хов но го за хо ду «Хва ла
і честь то бі, ве ли кий наш Коб за рю!» з ук -
ра їн ської лі те ра ту ри в 9-му кла сі
Кри во нос Люд ми ла Ана то лі їв на, учи тель
ук ра їн ської мо ви та лі те ра ту ри, Охтир ська
шко ла № 6 Сум ської обл.
Ано та ція: Лі те ра тур но-му зич на ком по -
зиція

Роз роб ка ви хов но го за хо ду «Зем ля —
наш спіль ний дім» для 7–11-х кла сів
Куз нє цо ва Окса на Во ло ди ми рів на, учи тель
гео гра фії, Ко рос тен ська за галь но ос віт ня
шко ла № 2 Жи то мир ської обл.
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Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду
на за яв ле ну те му, ме та яко го — по гли би ти
знан ня про за бруд нен ня на вко лиш ньо го
се ре до ви ща; по ка за ти на кон к рет них
прикла дах не га тив ний вплив лю ди ни на
при ро ду; роз ви ва ти по чут тя осо бис тої від -
по ві даль нос ті за збе ре жен ня при ро ди;
удос ко на лю ва ти вмін ня ви сту па ти з по ві -
дом лен ня ми; ви хо ву ва ти гу ма ніс та та при -
ро до лю ба

Роз роб ка ви хов но го за хо ду «Ко заць кі
за ба ви» для 8-х кла сів
Кузь мі на Ма рія Іва нів на, ви хо ва тель, Бо -
рис лав ська шко ла-ін тер нат Львів ської обл.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду
на за яв ле ну те му, ме та яко го — ви хо ву ва ти
в ді тей ша ноб ли ве став лен ня до тра ди цій
ук ра їн сько го на ро ду, йо го іс то рич но го ми -
ну ло го; на прак ти ці озна йо ми ти з по нят тям
«дух по бра тим ст ва»

Роз роб ка ви хов но го за хо ду «Тво ри доб -
ро, бо ти — лю ди на!» для 7-х — 11-х кла сів
Кузь мі на Ма рія Іва нів на, ви хо ва тель, Бо -
рис лав ська шко ла-ін тер нат Львів ської обл.
Ано та ція: Роз роб ка сце на рію свя та на мо -
раль но-етич ну те му

Роз роб ка ви хов но го за хо ду «З ві рою
у світ ле май бут нє!» для 9-х кла сів
Ку че рен ко На та лія Во ло ди ми рів на, учи тель
ан г лій ської мо ви, Ки їв ська шко ла № 10.
Ано та ція: Сце на рій ви пус к но го ве чо ра уч -
нів 9-го кла су

Роз роб ка про ек т ної гри «Ство рен ня ма -
ні фес тів «За гід ність і сво бо ду Укра ї ни»»
для 9-х — 1-х кла сів
Лав рен ко Оле на Олек сан д рів на, учи тель
ро сій ської мо ви та лі те ра ту ри, за ступ ник
ди рек то ра з НВК, Бах мут ський НВК
«Загаль но ос віт ня шко ла І–ІІІ сту пе нів
№ 11 — ба га то про філь ний лі цей» До нець -
кої обл.
Ано та ція: Роз роб ка на вчаль но го про ек ту,
ме та яко го — по шук, під трим ка ак тив ної
мо ло ді, ви хо ван ня гро ма дян ської по зи ції,
пат рі о тиз му, гор дос ті та збе ре жен ня
пам’яті про жи вих і по лег лих ак ти віс тів
Май да ну, учас ни ків АТО; роз ви ток ак тив -
ної жит тє вої по зи ції, го тов нос ті бра ти
участь у жит ті кра ї ни; фор му ван ня де мо -
кра тич них, єв ро пей ських цін нос тей, ро зу -
мін ня прав і сво бод лю ди ни, ви со ких со ці -
аль них, куль тур них, освіт ніх стан дар тів;
під ви щен ня зна чу щос ті ідеї гід нос ті та сво -
бо ди ук ра їн ців

Роз роб ка ви хов но го за хо ду «Річ ни ця
з дня від крит тя ка дет сько го кла су» в 2-му
кла сі
Лам за Дмит ро Во ло ди ми ро вич, учи тель по -
чат ко вих кла сів, Кам’ян ська шко ла № 30
Дніп ро пет ров ської обл.
Ано та ція: Роз роб ка сце на рію свя та

Роз роб ка ви хов но го за хо ду «Ба бу сі, ді -
ду сю низь ко вкло ню ся» для 3-х кла сів
Лам за Дмит ро Во ло ди ми ро вич, учи тель по -
чат ко вих кла сів, Кам’ян ська шко ла № 30
Дніп ро пет ров ської обл.
Ано та ція: Роз роб ка сце на рію свя та

Роз роб ка ви хов но го за хо ду «Про ща -
вай, Бук ва ри ку!» для 1-го кла су
Лан цо ва Світ ла на Вік то рів на, учи тель по -
чат ко вих кла сів, По ло гів ська шко ла № 4 За -
по різь кої 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 -
чут тя

Роз роб ка ви хов но го за хо ду «Ми вдяч ні
Вам…» для 8–11-х кла сів
Ле сеч ко Світ ла на Олек сан д рів на, за -
ступник ди рек то ра з на вчаль но-ви хов ної
ро бо ти, КЗ «Фло ти лія юних мо ря ків і річ ко -
ви ків м. Дніп ро дзер жин ська» Дніп ро пет -
ров ської обл.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду, ме -
та яко го — за без пе чен ня в мо ло до го по ко -
лін ня пат рі о тич ної сві до мос ті, ви хо ван ня
гор дос ті за ук ра їн ський на род і йо го по двиг
у ро ки вій ни; увіч нен ня пам’яті про за гиб -
лих во ї нів, жертв вій ни, во єн них зло чи нів,
де пор та цій і зло чи нів про ти лю дя нос ті;
поси лен ня тур бо ти про ве те ра нів, учас ни -
ків ви зволь но го ру ху, жертв на цист ських
пере слі ду вань; під ви щен ня пре сти жу вій -
сько вої служ би; на ла год жен ня спів пра ці
з вій сько ви ми фор му ван ня ми Укра ї ни;
залу чен ня мо ло ді до учас ті в збе ре жен ні
єднос ті ук ра їн сько го сус піль ст ва, гро мад -
сько му ру сі за для гро ма дян сько го ми ру
і зла го ди

Роз роб ка ви хов но го за хо ду «На ці о -
наль не ба гат ст во Укра ї ни — її на род» для
5-х — 9-х кла сів спе ці аль ної шко ли
Ле щен ко Га ли на Андрі їв на, пе да гог-ор га ні -
за тор, Чор но мор ський НВК «Спе ці аль на
за галь но ос віт ня шко ла І–ІІ сту пе нів ін тен -
сив ної пе да го гіч ної ко рек ції — до шкіль ний
на вчаль ний за клад ком пен су ю чо го ти пу»
Оде ської 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;
усвідом лен ня важ ли вос ті куль тур но го різ -
но ма ніт тя для са мо ре а лі за ції осо би; ви хо -
ван ня по зи тив но го став лен ня до куль тур -
них від мін нос тей; роз ви ток твор чос ті
і клю чо вих жит тє вих ком пе тен т нос тей;
ви хо ван ня гро ма дян ськос ті, гід нос ті, пат -
рі о тиз му

Роз роб ка ви хов но го за хо ду «Но во річ на
фе є рія: по ки го дин ник бив 12… або Тра ди -
ції свят ку ван ня Но во го ро ку в різ них кра ї -
нах» для 7-х — 9-х кла сів
Ли хо дід Ва лен ти на Пет рів на, учи тель за ру -
біж ної лі те ра ту ри, Ба лак лі їв ська шко ла Ве -
ли ко ба га чан сько го р-ну Пол тав ської обл.
Ано та ція: По за клас ний за хід — ін те лек ту -
аль на гра для знав ців клу бу «Що? Де? Ко -
ли?» при зна че на для уч нів 7–9 кла сів. Гра
спо ну кає уч нів до ев рис тич но го по шу ку,
ви ма гає ло гіч но го мис лен ня, роз ви ває на -
вич ки ро бо ти у ко ман ді, за ці кав лює тра ди -
ці я ми свят ку ван ня Но во го ро ку в різ ких
кра ї нах сві ту

Роз роб ка ви хов но го за хо ду «Спро буй -
мо свої си ли в біз не сі» для 8-х — 10-х
класів
Лі ра Оле на Олек сі їв на, за ступ ник ди рек то -
ра з НВР, Но во го рів ська шко ла Ток маць ко -
го р-ну За по різь кої обл.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду, ме -
та яко го — роз ви ва ти твор чі здіб нос ті та ді -
ло ві якос ті під літ ків, на вчи ти орі єн ту ва ти ся
в сві ті біз не су, прий ма ти са мо стій ні рі шен -
ня; фор му ва ти чіт кі жит тє ві орі єн ти ри;
спри я ти ви хо ван ню успіш ної ком пе тен т ної
осо бис тос ті

Сце на рій ви сту пу еко ло гіч но го те ат ру
«Бе ре жи ліс» для 6-х — 7-х кла сів
Ліс ни ча Рус ла на Во ло ди ми рів на, учи тель
біо ло гії, Са ти їв ська шко ла Ду бен сько го р-
ну Рів нен ської обл.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду
на за яв ле ну те му, ме та яко го — про па ган да
охо ро ни та за хис ту при ро ди, еко ло гіч не ви -
хо ван ня уч нів

Роз роб ка ви хов ної го ди ни «Укра ї на
у вог ні» для 10-х кла сів

Ля шен ко Жан на Ми ко ла їв на, ви кла дач,
Воз не сен ський ко ледж Ми ко ла їв сько го на -
ці о наль но го аг рар но го уні вер си те ту, Ми ко -
ла їв ська обл.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду, ме -
та яко го — озна йо ми ти з основ ни ми іс то -
рич ни ми по ді я ми ста нов лен ня дер жав нос ті
Укра ї ни та су час ни ми по ді я ми на схо ді;
фор му ва ти го тов ність слу жи ти Бать ків щи -
ні своєю пра цею та ста ти на за хист дер жав -
них ін те ре сів кра ї ни; фор му ва ти від чут тя
при на леж нос ті до Укра ї ни, осо бис тої від -
пові даль нос ті за до лю дер жа ви та на ро ду;
ви хо ву ва ти по ва гу до дер жав них сим во лів,
ша ноб ли ве став лен ня ук ра їн ців та пред -
став ни ків ін ших на ці о наль нос тей, що на -
селя ють кра ї ну

Роз роб ка ви хов но го за хо ду «Бан кет
кар топ лі» з біо ло гії
Ля шин ська Люд ми ла Во ло ди ми рів на, учи -
тель біо ло гії, По ло гів ський НВК «За галь -
ноос віт ня шко ла І–ІІІ сту пе нів — ДНЗ»
Василь ківсько го р-ну Ки їв ської обл.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду, ме -
та яко го — по гли би ти і роз ши ри ти знан ня
з сис те ма ти ки, біо ло гії, аг ро тех ні ки кар топ -
лі; про дов жи ти фор му ван ня са мо стій ної пі -
знаваль ної ак тив нос ті; спри я ти роз вит ку
ко му ні ка бель них якос тей уч нів че рез ви -
сту пи пе ред ауди то рією; при щеп лю ва ти по -
ва гу до сіль сько гос по дар ських про фе сій
та ін те рес до різ них ви дів ді яль нос ті

Роз роб ка ви хов но го за хо ду «Де сять
сек ре тів здо ров’я» для 8-х кла сів
Ма ка рен ко Лю бов Ми ко ла їв на, учи тель ук -
ра їн ської мо ви і лі те ра ту ри, ро сій ської мо -
ви, Кри во різь ка шко ла № 67 Дніп ро пет ров -
ської обл.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду
на за яв ле ну те му, ме та яко го — за крі пи ти
знан ня уч нів про те, що най біль ше ба гат ст -
во лю ди ни — це здо ров’я; ви кли ка ти ба -
жан ня ви хо ву ва ти здо ро ві звич ки — зай ма -
ти ся спор том, до три му ва ти ся ре жи му дня,
ак тив но від по чи ва ти, за гар то ву ва ти се бе;
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ви хо ву ва ти охай ність, си лу во лі, пам’ять,
ува гу

Роз роб ка ви хов но го за хо ду «У пам’яті
віч ні!» для 1-х — 11-х кла сів
Ма ля ві на Ін на Во ло ди ми рів на, пе да гог-ор -
га ні за тор, Но во го рів ська шко ла Ток маць -
ко го р-ну За по різь кої обл.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду, ме та
яко го — роз по віс ти про ви зво лен ня Укра ї ни
та се ла від фа шист ських за гар б ни ків, здій с -
ни ти де мон ст ра цію ар хів них до ку мен тів пе -
рі о ду Дру гої сві то вої вій ні, вша нува ти
пам’ять за гиб лих ви зво ли те лів; роз ви ва ти
вмін ня ви слов лю ва ти влас ну точ ку зо ру, ко -
мен ту ва ти по дії; спри я ти ви хо ванню по ва ги,
ша ноб ли во го став лен ня до учас ни ків Дру гої
сві то вої вій ни, лю бо ві до кра ї ни, у якій
ми жи ве мо, до рід но го краю, праг нен ню бу -
ти пат рі о том своєї держа ви

Роз роб ка ви хов но го за хо ду «Це рід на
моя Укра ї на!» для 4-х кла сів
Мар шал ко Вік то рія Вік то рів на, учи тель по -
чат ко вої шко ли, Кри во різь ка шко ла № 59
Дніп ро пет ров ської обл.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду
на за яв ле ну те му, ме та яко го — фор му ва ти
уяв лен ня про кра ї ну, роз ши ри ти й по гли би -
ти по нят тя «Я — гро ма дя нин Укра ї ни», роз -
ви ва ти мов лен ня, сві то гляд, фор му ва ти пат -
рі о тизм, лю дя ність, ви хо ву ва ти лю бов і по -
ва гу до Бать ків щи ни, роз ви ва ти на хи ли та
здіб нос ті

Роз роб ка ви хов но го за хо ду «Та ра со ва
до ля — то прав да жи ва» для 5-х — 9-х
класів
Мат ві єн ко Оле на Во ло ди ми рів на, учи тель
ук ра їн ської мо ви та лі те ра ту ри, Се ме нів -
ська шко ла Ме лі то поль сько го р-ну За по -
різь кої обл.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду
на за яв ле ну те му, ме та яко го — пі знан ня
уч ня ми по ста ті Ве ли ко го Коб за ря, ак ту аль -
нос ті йо го твор чос ті; ви хо ван ня лю бо ві
до рід но го краю; про буд жен ня на ці о наль -
ної са мо сві до мос ті; пат рі о тич не ви хо ван ня
і роз ви ток гор дос ті за свій на род, Бать ків -
щи ну; фор му ван ня го тов нос ті здо бу ва ти
якіс ну осві ту й доб ри ми спра ва ми зба га чу -
ва ти Бать ків щи ну; від об ра зи ти ак ту аль -
ність твор чос ті Коб за ря сьо год ні

Роз роб ка ви хов но го за хо ду «По да -
рунок во ї ну» для 8-х кла сів спе ці аль ної
шко ли
Ма цак Юлія Ана то лі їв на, ви хо ва тель, Гір -
ська об лас на спе ці аль на шко ла-ін тер нат
Лу ган ської обл.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду
на за яв ле ну те му, ме та яко го — пе да го гіч не
спо ну кан ня до са мо ви хо ван ня мо раль ної
стій кос ті, во лі, ці ле спря мо ва нос ті, муж нос -
ті, по чут тя обов’яз ку, пат рі о тиз му і від по ві -
даль нос ті пе ред сус піль ст вом

Роз роб ка ви хов но го за хо ду «Ві хи ста -
нов лен ня ук ра їн ської пи сем нос ті» для
1-х — 3-х кла сів
Мед ве ден ко Лю бов Олек сан д рів на, учи -
тель по чат ко вих кла сів, Оде ська за галь но -
ос віт ня шко ла № 37.

Ано та ція: Сце на рій свят ко во-пі знаваль ної
про гра ми

Роз роб ка ви хов но го за хо ду «Ми ук ра -
їн ці, і мо ва на ша свя та» для 11-х кла сів
Ме леш ко ва Євге нія Ге ор гі їв на, ви кла дач,
За по різь ке ви ще про фе сій не учи ли ще сфе -
ри по слуг.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду,
ме та яко го — фор му ва ти ро зу мін ня то го,
що ук ра їн ська мо ва — наш скарб, без яко -
го 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
кра су і ба гат ст во ук ра їн ської мо ви; озна -
йо ми ти з іс то рією мо ви сво го на ро ду;
пробу ди ти по чут тя на ці о наль ної гід нос ті;
ви хо ву ва ти лю бов до рід ної мо ви, рід но го
краю, по чут тя по ва ги до всьо го сво го, ук -
ра їн сько го, ба жан ня роз мов ля ти рід ною
мо вою

Еко ло гіч ний про ект «Рос ти, ялин ко!»
Мис ник Ма ри на Ми ко ла їв на, учи тель по -
чат ко вих кла сів, Ме лі то поль ська шко ла
№ 24 За по різь кої обл.
Ано та ція: Роз роб ка про ек ту на за яв ле ну те -
му, ме та яко го — роз ши рю ва ти уяв лен ня
про на вко лиш ній світ; ви хо ву ва ти еко ло гіч -
ну куль ту ру та лю бов до рід но го краю; фор -
му ва ти ін те рес до до слід ниць кої ді яль нос ті;
за лу ча ти бать ків до шкіль но го жит тя, згур -
то ву ва ти в єди ний ко лек тив

Роз роб ка за хо ду «Нас на ди ха ють по -
дви ги ге ро їв» для 2-х кла сів спе ці аль ної
шко ли
Мі рош ни чен ко Лю бов Ми ко ла їв на, ви хо ва -
тель ГПД, Сум ський спе ці аль ний НВК «За -
галь но ос віт ня шко ла І сту пе ня — до шкіль -
ний на вчаль ний за клад № 37 «Зі роч ка».
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду, ме -
та яко го — роз ви ва ти пі знаваль ну ак тив -
ність, праг нен ня пі знава ти на ці о наль не
корін ня; роз ши ри ти та по гли би ти знан ня
про ко за ків; за кріп лю ва ти вмін ня рит міч но
ви ко ну ва ти ру хи під му зи ку, узгод жу ва ти
з ди на мі кою, ха рак те ром, тем пом, своє час -
но змі ню ва ти ру хи під час тан ців; удос ко на -
лю ва ти на вич ки спі ву, умін ня пе ре да ва ти
ме ло дію; за кріп лю ва ти уяв лен ня про друж -
бу, ви хо ву ва ти вза є мо по ва гу, лю бов до рід -
но го краю, на ро ду

Роз роб ка ви хов но го за хо ду «Не згас на
зо ря Укра ї ни» для 8-х — 9-х кла сів спе ці -
аль ної шко ли
Мі щук Оль га Ми ко ла їв на, учи тель ук ра їн -
ської мо ви та лі те ра ту ри, Но во во лин ська
спе ці аль на шко ла № 9 Во лин ської обл.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду, ме -
та яко го — по ка за ти ча рів ність і не пе ре вер -
ше ність по етич но го сло ва Ле сі Укра їн ки,
роз кри ти ці ка ві сто рін ки її біо гра фії, по ка -
за ти ба га то гран ність твор чої спад щи ни,
при щеп лю ва ти ін те рес до її ви вчен ня; ви -
хо ву ва ти по чут тя лю бо ві до Ле си но го сло -
ва, ша ноб ли ве став лен ня до її не вми ру щої
твор чос ті; роз ви ва ти в уч нів ви со кі мо раль -
ні та ду хов ні якос ті, гор дість за свою ге ні -
аль ну зем ляч ку

Роз роб ка ви хов ної го ди ни до Дня Пе -
ремо ги

На умен ко Оль га Ми ко ла їв на, ви кла дач со -
ці аль но-гу ма ні тар них дис цип лін., Боб ро -
виць кий ко ледж еко но мі ки та ме нед ж мен -
ту ім. О. Май но вої Чер ні гів ської обл.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду
на за яв ле ну те му, ме та яко го — зна йом ст во
з ге ро їч ни ми сто рін ка ми іс то рії; фор му -
вання уяв лень про вій сько вий обов’язок
і вір ність Бать ків щи ні, до сві ду мо раль ної
по ве дін ки, спо ну кан ня ін те ре су до іс то рії;
під ви щен ня ін фор ма цій ної куль ту ри; ви хо -
ван ня пат рі о тиз му, емо цій не сти му лю ван -
ня пат рі о тич них по чут тів че рез за лу чен ня
до вій сько вих тра ди цій, ви хо ван ня по ва ги
один до од но го, до стар шо го по ко лін ня

Роз роб ка ви хов но го за хо ду «Ви дат ні
ук ра їн ські вче ні» для 9-х —11-х кла сів
Но ві ко ва На та лія Во ло ди ми рів на, ви кла дач,
Кра ма тор ський ма ши но бу дів ний ко ледж
Дон ба ської дер жав ної ма ши но бу дів ної ака -
де мії, До нець ка обл.
Ано та ція: Сце на рій ви хов но го за хо ду до
Дня на уки

Роз роб ка ви хов но го за хо ду «Стрі тен -
ня» для 2-х кла сів
Овсян ні ко ва Іри на Вік то рів на, учи тель по -
чат ко вих кла сів, за ступ ник ди рек то ра з на -
вчаль но-ви хов ної ро бо ти, Бер дян ська шко -
ла № 1 За по різь кої обл.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду
на за яв ле ну те му, ме та яко го — озна йо ми ти
і роз ши ри ти знан ня про свят ку ван ня Стрі -
тен ня в Укра ї ні; ви хо ву ва ти лю бов і бе реж -
ли ве став лен ня до при ро ди, пат рі о тизм
і гор дість за свою кра ї ну, по ва гу до зви ча їв
сво го на ро ду; роз ви ва ти ак тор ські й ви ко -
нав ські здіб нос ті

Роз роб ка ви хов но го за хо ду «Ніч на вок -
за лі про щан ня» для 11-х кла сів
Омель чен ко Світ ла на Ва си лів на, учи тель,
Орлів ський НВК «За галь но ос віт ня шко ла
І–ІІІ сту пе нів — ди тя чий са док» Ве ли ко -
піль сько го р-ну Хер сон ської обл.
Ано та ція: Сце на рій ви пус к но го ве чо ра

Ви ста ва «Лис Ми ки та» за мо ти ва ми
каз ки І. Фран ка для 3-х кла сів
Пав лік Іри на Ро ма нів на, учи тель по чат ко -
вих кла сів, Львів ська шко ла «Лі дер» з різ -
ни ми фор ма ми на вчан ня.
Ано та ція: Інсце ні за ція каз ки Іва на Фран ка
«Лис Ми ки та»

Роз роб ка ви хов но го за хо ду «Укра їн -
ський те атр ко ри фе їв» для 10-х кла сів
Пав люк На та лія Ми ко ла їв на, учи тель ук ра -
їн ської мо ви та лі те ра ту ри, Ви ди бор ський
лі цей ін фор ма цій них тех но ло гій Чер ня хів -
сько го р-ну Жи то мир ської обл.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду
на за яв ле ну те му, ме та яко го — по гли би ти
знан ня про жит тя і твор чість ко ри фе їв ук ра -
їн сько го те ат ру, роз ви ва ти вмін ня го ту ва ти
ви сту пи, ін с це ні зу ва ти урив ки, ви хо ву ва ти
лю бов і ша ну до ви дат них ді ячів ук ра їн ської
куль ту ри, чис то ту і бла го род ст во по чут тів

Роз роб ка ви хов но го за хо ду «Ко заць ко -
му ро ду не ма пе ре во ду» для 7-х — 8-х
класів
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Па гу та Жан на Ми ро сла вів на, ви хо ва тель,
Бо рис лав ська са на тор на шко ла-ін тер нат
Львів ської обл.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду
на за яв ле ну те му, ме та яко го — озна йо ми ти
з іс то рією ук ра їн сько го ко зац т ва; по ка за ти
устрій та зви чаї За по розь кої Сі чі; про ана -
лізу ва ти бо роть бу ко зац т ва про ти во ро гів
ук ра їн сько го на ро ду; ви хо ву ва ти по чут тя
на ці о наль ної сві до мос ті, гор дос ті, по ва ги
до ге ро їч но го ми ну ло го ук ра їн сько го
народу

Роз роб ка ви хов но го за хо ду «Моя Украї -
на — віль на кра ї на» для 8-х кла сів
Па гу та Жан на Ми ро сла вів на, ви хо ва тель,
Бо рис лав ська са на тор на шко ла-ін тер нат
Львів ської обл.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду на
за яв ле ну те му, ме та яко го — фор му ва ти
в уч нів гро ма дян ську від по ві даль ність за
свою дер жа ву, по глиб лю ва ти уяв лен ня про
Бать ків щи ну; роз ви ва ти пат рі о тич ні якос ті
шко ля рів

Роз роб ка ви хов но го за хо ду «На род мій
є! На род мій зав ж ди бу де!» для 8-х кла сів
Па гу та Жан на Ми ро сла вів на, ви хо ва тель,
Бо рис лав ська са на тор на шко ла-ін тер нат
Львів ської обл.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду, ме -
та яко го — по гли би ти знан ня про Укра ї ну;
фор му ва ти цін ніс не став лен ня до дер жа ви,
ро ди ни, гро ма дя ни на, по чут тя на леж нос ті
до своєї кра ї ни, її іс то рії та тра ди цій; роз ви -
ва ти пат рі о тизм, лю дя ність, то ле ран т ність;
роз ви ва ти ло гіч не мис лен ня, вмін ня по рів -
ню ва ти, ана лі зу ва ти, уза галь ню ва ти й кри -
тич но оці ню ва ти іс то рич ні фак ти, ро би ти
ви снов ки, від сто ю ва ти влас ну по зи цію; ви -
хо ву ва ти лю бов до рід но го краю, дбай ли ве
став лен ня до скар бів Бать ків щи ни, ро зу -
мін ня лю ди ни як най ви що го тво рін ня

Роз роб ка іс то ри ко-кра єзнав чо го дис пу -
ту «Я і моє міс то»
Па ні ка ро ва Іри на Ана то лі їв на, ви кла дач,
Кам’ян ський енер ге тич ний тех ні кум Дніп -
ро пет ров ської обл.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду
на за яв ле ну те му, ме та яко го — по глиб лю -
ва ти ін те рес мо ло ді до іс то рії рід но го краю;
фор му ва ти ак тив ну гро ма дян ську по зи цію;
ви хо ву ва ти кра щі мо раль но-етич ні якос ті
під літ ків

Роз роб ка ви хов но го за хо ду «Бу дуть
жи ти у ві ках»
Па ні ка ро ва Іри на Ана то лі їв на, ви кла дач,
Кам’ян ський енер ге тич ний тех ні кум Дніп -
ро пет ров ської обл., ви кла дач, Кам’ян ський
енер ге тич ний тех ні кум Дніп ро пет ров -
ської обл.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду на за -
яв ле ну те му, ме та яко го — спри я ти по глиб -
лен ню знань про по дії, пов’яза ні із ви зво лен -
ням міс та від фа шист ських за гар б ни ків; фор -
му ва ти вмін ня пра цю ва ти з іс то рич ни ми
ма те рі а ла ми, до ку мен та ми; фор му ва ти пат -
рі о тич ні по чут тя, по ва гу до іс то рії на ро ду,
ша ноб ли во го став лен ня до ве те ра нів вій ни
та тих, хто в наш час за хи щає сво бо ду та те -
ри то рі аль ну ці ліс ність на шої Бать ків щи ни

Роз роб ка клас ної го ди ни «Моя май бут -
ня про фе сія. Про фе сія — ме ха нік» для 10–
11-х кла сів
Пан чен ко Дмит ро Мак си мо вич, сту дент
4-го кур су, На ці о наль ний тех ніч ний уні вер -
си тет Укра ї ни «Ки їв ський по лі тех ніч ний
ін с ти тут».
Ано та ція: Клас на го ди на при зна че на для
озна йом лен ня уч нів стар ших кла сів зі
світом про фе сій, ро зу мін ня сут нос ті
та соці аль ної зна чу щос ті своєї май бут ньої
про фе сії

Роз роб ка ви хов но го за хо ду «Мо ва —
ду ша на ро ду» для 8-х кла сів спе ці аль ної
шко ли
Пар хо мен ко Те тя на Ми ко ла їв на, ви хо ва -
тель, Ба лак лій ська спе ці аль на шко ла-ін тер -
нат Хар ків ської обл.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду
на за яв ле ну те му, ме та яко го — спри я ти
утвер д жен ню дер жав но го ста ту су ук ра їн -
ської мо ви, під не сен ню її пре сти жу се ред
ді тей; ви хо ву ва ти по чут тя лю бо ві до Бать -
ків щи ни та рід ної мо ви, ба жан ня на по лег -
ли во ово ло ді ва ти її ба гат ст ва ми; роз ви ва ти
пам’ять, ува гу, уяву, ди тя чу твор чість, кру -
го зір, зба га чу ва ти слов ни ко вий за пас

Роз роб ка ви хов ної го ди ни «Щоб у сер ці
жи ла Бать ків щи на: до 25-річ чя не за леж -
нос ті Укра ї ни» для 7-х кла сів спе ці аль ної
шко ли
Повх Іри на Во ло ди ми рів на, ви хо ва тель, Ба -
лак лій ська спе ці аль на шко ла-ін тер нат Хар -
ків ської обл.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду, ме -
та яко го — озна йом лю ва ти зі ста нов лен -
ням дер жав нос ті Укра ї ни, фор му ва ти від -
чут тя при на леж нос ті до Укра ї ни, по чут тя
пат рі о тиз му й на ці о наль ної сві до мос ті, ак -
тив ної гро ма дян ської по зи ції; осо бис тої
від по відаль нос ті за до лю дер жа ви та на -
роду; розви ва ти пі знаваль ні ін те ре си, ло -
гіч не, кри тич не мис лен ня, пам’ять, умін ня
гра мот но ви слов лю ва ти ся, пра цю ва ти
в гру пі

Роз роб ка ви хов но го за хо ду «Каз ко ва
кра ї на» для 1-х кла сів
По го рє ло ва Оле на Сер гі їв на, учи тель по -
чат ко вих кла сів, Кри во різь ка шко ла № 117
Дніп ро пет ров ської обл.
Ано та ція: Сце на рій ви хов но го за хо ду, ме та
яко го — на вча ти ін с це ну ва ти каз ку, пра -
виль но пе ре да ва ти мо ву дій о вих осіб; за крі -
пи ти і по гли би ти знан ня про ук ра їн ські на -
род ні каз ки; на вчи ти за озна ка ми, по да ва -
ни ми в за гад ках, від га ду ва ти пер со на жі
ка зок; роз ви ва ти і зба га чу ва ти слов ни ко -
вий за пас, діа ло гіч не мов лен ня, вмін ня пе -
ре да ва ти емо ції, мі мі ку, жес ти об ра зу,
умін ня уваж но слу ха ти сво го то ва ри ша, ба -
жан ня бра ти участь у дра ма ти за ції й про яв -
ля ти ін те рес і лю бов до ук ра їн ських на род -
них ка зок, ко лис ко вих пі сень

Роз роб ка ви хов но го за хо ду «По до рож
До ро гою Доб ра» для 3-х кла сів
По лич Лю бов Кос тян ти нів на, учи тель
почат ко вих кла сів, Пе ре гін ська шко ла № 1
Рож ня тів сько го р-ну Іва но-Фран ків -
ської обл.

Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду, ме -
та яко го — роз кри ти по нят тя «доб ро»,
«зло»; вчи ти про ща ти від усьо го сер ця
люди ну, яка за ви ни ла; при щеп лю ва ти ба -
жан ня ро би ти доб рі спра ви, удос ко на лю ва -
ти внут ріш ній світ; роз ви ва ти твор чу уяву,
мис лен ня та мов лен ня; ви хо ву ва ти лю бов
до ближ ньо го, чуй ність, ми ло сер дя, по ва гу
до бать ків, вдяч ність Бо гу

Роз роб ка ви хов но го за хо ду «Кра ї на
каз ки» для 1–4-х кла сів
Пран нік Ві ра Во ло ди ми рів на, пе да гог-ор га -
ні за тор, Но во ла за рів ська шко ла Ка зан ків -
сько го р-ну Ми ко ла їв ської обл.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду
на за яв ле ну те му, ме та яко го — по гли би ти
знан ня про каз ку як вид ус ної на род ної
твор чос ті, ак ти ві зу ва ти чи таць ку пам’ять;
удос ко на лю ва ти на вич ки ви раз но го чи -
тання, зба га чу ва ти слов ни ко вий за пас, роз -
ви ва ти твор чі здіб нос ті, ко ри гу ва ти ло гіч не
мис лен ня, ува гу, емо ції, ви ко рис то ву ю чи
си ту а ції по ди ву, ра дос ті, за ці кав лен ня,
фор му ва ти оцін ні суд жен ня; ви хо ву ва ти
чуй ність, доб ро зич ли вість смі ли вість, спра -
вед ли вість, дру же люб ність, ін те рес до на -
род ної твор чос ті та лю бов до ук ра їн ських
ка зок

Роз роб ка ви хов но го за хо ду «По свя та
в пер шо клас ни ки»
Про дан Оле на Во ло ди ми рів на, учи тель по -
чат ко вих кла сів, Кам’ян ська шко ла № 42
Дніп ро пет ров ської обл.
Ано та ція: Сце на рій по свя ти в пер шо -
класни ки

Роз роб ка ви хов но го за хо ду «Жит тю —
так! Те ро риз му — ні!» для 5-х кла сів
Про коп’юк Лю бов Ва си лів на, учи тель ук ра -
їн ської мо ви і лі те ра ту ри та за ру біж ної лі те -
ра ту ри, Дзви няць ка шко ла Бо го род чан -
сько го р-ну Іва но-Фран ків ської обл.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду, ме -
та яко го — фор му ва ти усві дом ле не ро -
зумін ня смис лу жит тя, йо го уні каль нос ті,
цін нос ті для лю ди ни; роз кри ти по нят тя «те -
рор», «те ро ризм», «те ро рис тич ні ак ти»;
озна йо ми ти з основ ни ми пра ви ла ми по ве -
дін ки при за хоп лен ні за руч ни ків; ви хо ву -
вати спо сте реж ли вість, рі шу чість, щоб під
за гро зу не по ста ви ти влас ну без пе ку
і безпе ку ін ших лю дей; не впа да ти в па ні ку,
за хис ти ти се бе, ін ших лю дей; фор му ва ти
на вич ки без печ ної по ве дін ки у ви пад ках
загро зи те ро риз му

Роз роб ка ви хов но го за хо ду «По свя та
в лі це їс ти» для 8-х кла сів
Прос ку рі на На та лія Ле о ні дів на, учи тель ук -
ра їн ської мо ви та лі те ра ту ри, Дво рі чан -
ський лі цей Хар ків ської обл.
Ано та ція: Сце на рій за галь но лі цей но го за -
хо ду «По свя та пер шо кур с ни ків в лі це їс ти»

Сце на рій шкіль но го свя та «Шко ла від
А до Я»
Пру ди вус Ма ри на Кос тян ти нів на, за ступ -
ник ди рек то ра з НВР, Се ме нів ська шко ла
Ме лі то поль сько го р-ну За по різь кої обл.
Ано та ція: Сце на рій 50-річ но го юві лею
шко ли
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Роз роб ка уро ку «Здо ро ві бу де мо — усе
здо бу де мо» для 2-х кла сів
Пус то віт Світ ла на Пав лів на, учи тель по чат -
ко вих кла сів, Ко бе ляць кий НВК № 1 Пол -
тав ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко -
го — по гли би ти по нят тя про те, що для лю -
ди ни най го лов ні ше — це здо ров’я; роз ви -
вати вмін ня бе рег ти йо го, слід ку ва ти
за собою, ба жан ня вес ти ак тив ний спо сіб
жит тя, дба ти про свій фі зич ний і ду хов ний
роз ви ток; ви хо ву ва ти ін те рес до за нять
спор том, до озна йом лен ня з но вин ка ми лі -
те ра ту ри про здо ро вий спо сіб жит тя; жит -
тє ву по тре бу бу ти зав ж ди здо ро вим

Роз роб ка ви хов но го за хо ду «Річ ки Ли -
по во до лин щи ни» з гео гра фії у 8-му кла сі
Рал ко На дія Ми ко ла їв на, учи тель гео гра фії,
Си нів ська шко ла Ли по во до лин сько го р-ну
Сум ської обл.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду
на за яв ле ну те му, ме та яко го — роз ши ри ти
знан ня про річ ки рід но го краю; по пу ля ри -
зу ва ти ідеї охо ро ни при ро ди, роз ви ва ти ці -
ка вість, фор му ва ти со ці аль ну від по ві даль -
ність уч нів за стан на вко лиш ньо го се ре до -
ви ща; роз ви ва ти лю бов до рід но го краю,
дбай ли ве став лен ня до на вко лиш ньо го
сере до ви ща

Роз роб ка ви хов но го за хо ду «Тво рець
го лов ної піс ні дер жа ви» з му зи ки в 7-му
кла сі
Ро ма нен ко Оле на Олек сан д рів на, учи тель
му зич но го мис тец т ва, При луць ка спе ці а лі -
зо ва на шко ла № 6 з по глиб ле ним ви вчен -
ням ін фор ма цій них тех но ло гій Чер ні гів -
ської обл.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду
на за яв ле ну те му, ме та яко го — озна йо ми ти
з твор чим шля хом М. Вер биць ко го; ви зна -
чи ти зна чен ня му зи ки ком по зи то ра та роль
Дер жав но го гім ну в ук ра їн ській куль ту рі
та в жит ті на ро ду; роз ви ва ти на вич ки
емоцій но-ви раз но го ви ко нан ня пі сень, слу -
хаць ку ува гу, твор чу уяву, ак тор ську май с -
тер ність; ви хо ву ва ти най кра щі мо раль ні й
ду хов ні якос ті осо бис тос ті, по чут тя пат ріо -
тиз му, ес те тич ний смак, при щеп лю ва ти
лю бов до рід ної куль ту ри

Роз роб ка ви хов но го за хо ду «Бук ва -
рико ве свя то» з на вчан ня гра мо ти в 1-му
класі
Ру ден ко Оле на Ми ко ла їв на, учи тель, Ста -
ро ду бів ська шко ла Ман гуш сько го р-ну
Донець кої обл.
Ано та ція: Роз роб ка сце на рію свя та для пер -
шо клас ни ків

По за клас ні за хо ди. Роз роб ка ви хов но -
го за хо ду «Еко ло гіч ний ма ра фон» для
9-х — 10-х кла сів
Ря бо ва Єли за ве та Фе до рів на, учи тель за ру -
біж ної лі те ра ту ри, Си нель ни ків ська шко ла
№ 1 Дніп ро пет ров ської обл.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду
на за яв ле ну те му, ме та яко го — ак ти ві зу ва -
ти пі знаваль ну і ро зу мо ву ді яль ність уч нів,
ви хо ва ти в них ро зу мін ня осо бис тої при -
чет нос ті та зна чу щос ті учас ті в при ро до о хо -
рон них за хо дах

Роз роб ка ви хов но го за хо ду «Роз мо ва
з при ро дою» для 10-х кла сів
Ря бо ва Єли за ве та Фе до рів на, учи тель за ру -
біж ної лі те ра ту ри, Си нель ни ків ська шко ла
№ 1 Дніп ро пет ров ської обл.
Ано та ція: Сце на рій те ат ра лі зо ва ної мі -
нівиста ви для шкіль ної еко ло гіч ної агіт -
брига ди

Роз роб ка ви хов но го за хо ду «Най кра си -
ві ше міс то на Зем лі — мій рід ний Львів»
для 4-х кла сів
Са бу ро ва Ве ро ні ка Ва ле рі їв на, учи тель по -
чат ко вих кла сів, Львів ська шко ла № 43.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду
на за яв ле ну те му, ме та яко го — вчи ти уч нів
від чу ва ти се бе ук ра їн ця ми, роз ви ва ти ці ка -
вість до пі знан ня ба гат ст ва іс то рич ної спад -
щи ни рід но го краю, ви хо ву ва ти лю бов
до рід но го міс та, по ва гу до пра ці ін ших
людей, бе рег ти іс то рич ну і куль тур ну спад -
щи ну

Роз роб ка ви хов но го за хо ду «Кар т ки
лю бо ві Іва на Фран ка» з ук ра їн ської лі те -
ра ту ри в 10-му кла сі
Сав чен ко Окса на Ана то лі їв на, ви кла дач
укра їн ської мо ви та лі те ра ту ри, Кре мен -
чуць кий льот ний ко ледж На ці о наль но го
аві а цій но го уні вер си те ту.
Ано та ція: Роз роб ка ви хов но го за хо ду.
Фран ко ва по езія — це чис лен ні кар т ки лю -
бо ві, у яких піс ня і пра ця, от ча до мів ка і ма -
ми на ко лис ко ва, го мін рід них прос то рів
і шум кар пат ських сме рек.

Роз роб ка за хо ду «Вша нуй мо пам’ять
Т. Г. Шев чен ка» для 3-х кла сів
Са дов ська Оле на Сер гі їв на, учи тель по чат -
ко вих кла сів, Кра ма тор ська шко ла № 24 До -
нець кої обл.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду
на за яв ле ну те му, ме та яко го — озна йо ми ти
з жит тє пи сом Т. Шев чен ка, вчи ти на слі ду -
ва ти та ви ко ну ва ти йо го за по ві ді; фор му ва -
ти ба жан ня чи та ти тво ри Шев чен ка, зба га -
чу ва ти слов ни ко вий за пас та роз ви ва ти
твор чі здіб нос ті ді тей; ви хо ву ва ти лю бов
і по ва гу до спад щи ни по ета, по чут тя гор дос -
ті за Укра ї ну, її на ці о наль но го ге роя; спри я -
ти на ці о наль но-пат рі о тич но му ви хо ван ню
уч нів

Роз роб ка ви хов но го за хо ду «Шу ка чі
кри во різь ких ал ма зів» для 5–6-х

класів
Са ло губ Вік то рія Ми хай лів на, пе да гог-
орга ні за тор, Кри во різь ка шко ла № 72
Дніпро пет ров ської обл.
Ано та ція: Ма те рі ал, який ви ко рис то ву -
ється під час про ве ден ня гри, міс тить кра -
єзнав че спря му ван ня і до зво ляє уч ням по -
гли би ти свої знан ня з іс то рії рід но го краю,
а са ме з іс то рії Кри во ріж жя, роз ши ри ти
свої знан ня з іс то рії пам’яток Кри во го Ро гу

Роз роб ка ви хов но го за хо ду «Кон курс
гра мо ті їв» з ро сій ської мо ви та за ру біж ної
лі те ра ту ри в 7-х — 9-х кла сах
Сах но Ла ри са Бо лис ла вів на, учи тель ро сій -
ської мо ви та за ру біж ної лі те ра ту ри, Се ме -
но яр ська шко ла Бо го ду хів сько го р-ну Хар -
ків ської обл.

Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду
на за яв ле ну те му, ме та яко го — ство ри ти
умо ви для під ви щен ня ін те лек ту аль но го
і куль тур но го рів ня уч нів, роз ши рен ня
круго зо ру; по гли би ти знан ня з ро сій ської
мо ви; фор му ва ти куль ту ру спіл ку ван ня; ак -
ти ві зу ва ти ро зу мо ву ді яль ність; роз ви ва ти
ін те лект, пам’ять, ува гу, уяву; ви хо ву ва ти
мо раль ні якос ті

Роз роб ка ви хов но го за хо ду «Каз ко ва
фе є рія» для 1-х кла сів
Се ре да Ла ри са Іва нів на, учи тель по чат ко -
вих кла сів, Уман ська шко ла № 14 Чер ка -
ської обл.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду
на за яв ле ну те му, ме та яко го — фор му ва ти
сві до ме став лен ня до куль ту ри та мис тец т -
ва; роз ви ва ти твор чі здіб нос ті ді тей, сце -
нічну май с тер ність, ін то на цію, дик цію;
вихо ву ва ти по ва гу до ус ної на род ної твор -
чос ті, ба жан ня чи та ти каз ки та ін ші лі те ра -
тур ні тво ри

Роз роб ка уро ку «Каз ки на ро дів Євро -
пи» з лі те ра тур но го чи тан ня в 2-му кла сі
Се ре да Світ ла на Ми ко ла їв на, учи тель по -
чат ко вих кла сів, По пів ський НВК № 2 Кар -
лів сько го р-ну Пол тав ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — під три му ва ти ін те -
рес ді тей до каз ки, за кріп лю ва ти вмін ня
роз різ ня ти на род ну й ав тор ську каз ки, ви -
кли ка ти ба жан ня тво ри ти доб ро, про буд -
жу ва ти ба жан ня чи та ти каз ки са мо стій но,
роз ви ва ти пам’ять, спо сте реж ли вість; ви -
хо ву ва ти бе реж ли ве став лен ня до будь-
якої книж ки

Роз роб ка ви хов но го за хо ду «Ком -
п’ютер ні ге нії» з ін фор ма ти ки для 2-х —
7-х кла сів
Си виць ка Оле на Во ло ди ми рів на, учи тель
ін фор ма ти ки, Львів ська шко ла № 17.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду
на за яв ле ну те му, ме та яко го — роз ви ток
ло гіч но го мис лен ня, швид кос ті ре ак ції, ува -
ги; під ви щен ня пі знаваль но го ін те ре су
до пред ме та; ви хо ван ня са мо стій нос ті, від -
по ві даль нос ті, умін ня пра цю ва ти в ко ман ді;
під ви щен ня ін фор ма цій ної куль ту ри та
ком п’ютер ної гра мот нос ті

Роз роб ка ви хов но го за хо ду «Іде Свя тий
Ми ко лай» для 3-х — 4-х кла сів
Си до ри ши на Оле на Вік то рів на, учи тель по -
чат ко вих кла сів та ін фор ма ти ки, Під ліс нен -
ський НВК «ЗОШ І–ІІ сту пе нів — ДНЗ»
Дуб ро виць ко го р-ну Рів нен ської обл.
Ано та ція: Сце на рій шкіль но го свя та

Роз роб ка ви хов но го за хо ду «Па риж
від кри ває та єм ни ці» із за ру біж ної лі те -
рату ри
Си ро та Люд ми ла Оле гів на, учи тель за -
рубіж ної лі те ра ту ри, По ло гів ський НВК
«Загаль но ос віт ня шко ла І–ІІІ сту пе нів —
ДНЗ» Ва силь ківсько го р-ну Ки їв ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку з муль ти -
ме дій ною під трим кою та ме то дич ни ми до -
дат ка ми, ме та яко го — по зна йо ми ти з лі те -
ра тур но-іс то рич ни ми пам’ят ка ми Па ри жа,
фор му ва ти вмін ня і на вич ки зби ра ти і по ві -
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дом ля ти іс то ри ко лі те ра тур ний ма те рі ал,
роз ви ва ти ін те рес до чи тан ня кла сич ної
літе ра ту ри

Роз роб ка ви хов но го за хо ду «По до рож
кра ї ною здо ров’я» для 5-х кла сів

Ска ков ська Те тя на Іва нів на, учи тель біо -
логії, Но во град-Во лин ська спе ці а лі зо ва на
шко ла № 4 з по глиб ле ним ви вчен ням окре -
мих пред ме тів і кур сів «Шко ла спри ян ня
здо ров’ю» Жи то мир ської обл.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду
на за яв ле ну те му, ме та яко го — за крі пи ти
уяв лен ня ді тей про еле мен ти здо ро во го
спо со бу жит тя; фор му ва ти ро зу мін ня не об -
хід нос ті пев них пра вил осо бис тої гі гі є ни,
ре жи му дня; ви кли ка ти ін те рес до здо ро во -
го і ак тив но го від по чин ку

Сце на рій свя та «День Зброй них Сил
Укра ї ни» для 3-х кла сів
Сні са рен ко Світ ла на Ана то лі їв на, учи тель
по чат ко вих кла сів, ан г лій ської мо ви, Кри -
во різь ка шко ла № 65 Дніп ро пет ров -
ської обл.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду, ме -
та яко го — спри я ти пат рі о тич но му ви хо -
ван ню уч нів; спо ну ка ти осо бис тість до
осмис лен ня се бе як час тин ки ве ли ко го ук -
ра їн сько го на ро ду; про буд жу ва ти на ці о -
наль ну са мо сві до мість; роз ви ва ти ук ра їн -
ське мов лен ня, ви раз ність у чи тан ні вір шів;
ви хо ву ва ти пат рі о тич ні по чут тя до рід ної
зем лі, друж би та вза є мо по ва гу один до од -
но го, вза є мо ро зу мін ня

Роз роб ка ви хов но го за хо ду «Здо -
ров’я — най біль ше ба гат ст во» для 2-х
класів
Со ко ло ва Ін на Дмит рів на, учи тель по чат ко -
вих кла сів, Віль но гір ська шко ла № 4 Дніп -
ро пет ров ської обл.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду
на за яв ле ну те му, ме та яко го — озна йо ми ти
з ві та мі на ми, роз по віс ти про їх зна чен ня
для ор га ніз му лю ди ни, сис те ма ти зу ва ти й
по ши ри ти знан ня про ово чі та фрук ти,
фор му ва ти еле мен тар ні на вич ки осо бис тої
гі гі є ни, пе ре ко на ти ді тей у важ ли вос ті здо -
ро во го спо со бу жит тя

Роз роб ка ви хов но го за хо ду «Ко ро ле ва
сні го ва — Я» для 7–11-х кла сів
Со ла рьо ва Єли за ве та Ві та лі їв на, пе да гог-
ор га ні за тор, Све ська спе ці а лі зо ва на шко ла
№ 2 Ямпіль сько го р-ну Сум ської обл.
Ано та ція: Сце на рій но во річ ної ви ста ви

Роз роб ка ви хов но го за хо ду «Мо да і гео -
гра фія» для 10-х кла сів
Со ро ка Ал ла Іва нів на, учи тель гео гра фії,
Львів ська шко ла № 92.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду
на за яв ле ну те му, ме та яко го — фор му ван -
ня знань про тра ди ції кра їн сві ту, роз ви ток
на ви чок твор чої ді яль нос ті, ко му ні ка тив -
них умінь, твор чо го мис лен ня

Роз роб ка за хо ду «Чор на спо відь моєї
Вкра ї ни» для 1-х — 11-х кла сів
Ста ро вой то ва Оле на Кос тян ти нів на, бі б ліо -
те кар, Бі ло цер ків ське НВО «Зви тя га» Ки їв -
ської 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 твор ча спів -
пра ця бі б ліо те ка ря й пе да го га, бі б ліо те ка ря
й бать ків знач но роз ши рює фор ми і ме то ди
пат рі о тич но го ви хо ван ня. Ма со ві, гру по ві
та ін ди ві ду аль ні фор ми ор га ні за ції пат рі о -
тич но го ви хо ван ня пов’яза ні між со бою, за -
сто со ву ють ся у сис те мі і до пов ню ють од на
од ну

Роз роб ка ви хов но го за хо ду «Най ро зум -
ні ший ма те ма тик» для 10-х кла сів
Сур т мач Оль га Ми ко ла їв на, учи тель ма те -
ма ти ки, Бі ло цер ків ська шко ла № 21 Ки їв -
ської обл.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду
на за яв ле ну те му, ме та яко го — за ці ка ви ти
уч нів ма те ма ти кою; по ка за ти важ ли вість
за сто су ван ня ма те ма ти ки під час ви вчен ня
ін ших на ук; за охо чу ва ти уч нів до са мо стій -
но го здо бу ван ня но вих знань; роз ви ва ти
вмін ня ко рис ту ва ти ся муль ти ме дій ни ми
засо ба ми

Роз роб ка ви хов но го за хо ду «Під зір кою
мо ви» для 2-х — 9-х кла сів
Сус ло ва Іри на Ва си лів на, учи тель ук ра їн -
ської мо ви та лі те ра ту ри, Кра ма тор ська
шко ла № 24 До нець кої обл.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду, ме -
та яко го — фор му ва ти ро зу мін ня то го,
що ук ра їн ська мо ва — скарб, без яко го
не мо же іс ну ва ти ні на род, ні Укра ї на; роз -
ши рю ва ти знан ня про кра су і ба гат ст во ук -
ра їн ської мо ви, озна йо ми ти з ук ра їн ськи ми
об ря да ми і зви ча я ми, про бу ди ти по чут тя
на ці о наль ної гід нос ті; ви хо ву ва ти лю бов
до рід ної мо ви, рід но го краю, йо го тра ди цій,
по чут тя по ва ги до ук ра їн сько го на ро ду,
його іс то рії, рід ної мо ви, спо ну ка ти роз мов -
ля ти рід ною мо вою

Роз роб ка ви хов но го за хо ду «Роз ду ми
про хліб» для 7-х — 9-х кла сів
Та ра сен ко Світ ла на Ми ко ла їв на, ди рек тор
шко ли, учи тель ук ра їн ської мо ви та лі те ра -
ту ри, Ялтин ська шко ла № 2 Ман гуш сько го
р-ну До нець кої обл.
Ано та ція: Сце на рій лі те ра тур но-му зич ної
ком по зи ції

Роз роб ка ви хов но го за хо ду «Я вдяч на
всім, хто ви мо лив ме не у Бо га» для 7-х —
8-х кла сів
Та ра сюк Іри на Ми ко ла їв на, учи тель му зич -
но го мис тец т ва, Бер ди чів ський НВК «Шко -
ла-гім на зія-лі цей» № 10 Жи то мир ської обл.
Ано та ція: Сце на рій лі те ра тур но-му зич но го
ве чо ра пам’яті на род ної ар тис т ки Укра ї ни
Ра ї си Ки ри чен ко

Роз роб ка ви хов но го за хо ду «Свя то ук -
ра їн ської ви шив ки» для 4-х кла сів
Те ре хо ва Лі дія Ле о ні дів на, учи тель по чат -
ко вих кла сів, Кра ма тор ська шко ла № 24
Донець кої обл.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду
на за яв ле ну те му, ме та яко го — по го во ри ти
про ви ши ван ки, ді зна ти ся іс то рію ви шив -
ки, зга да ти свя то Па рас ке ви П’ят ни ці, по -
ди ви ти ся ви став ку ви ши ва нок, роз ви ва ти
мов лен ня, ви хо ву ва ти ду хов ність, пат рі о -
тизм, по ва гу до на род них зви ча їв і тра ди цій

Роз роб ка ви хов но го за хо ду «У друж бі
жи ве мо — мир збе ре же мо» для 3-х кла сів
Те ре хов ська Ми ро сла ва Іва нів на, учи тель
по чат ко вих кла сів, Львів ський НВК «Шко -
ла І сту пе ня — гім на зія».
Ано та ція: Сце на рій за хо ду на за яв ле ну те -
му, ме та яко го — фор му ва ти знан ня уч нів
про до вко лиш нє се ре до ви ще; зба га ти ти
уяв лен ня про вза є мозв’яз ки у різ них при -
род них сис те мах; роз ви ва ти те ат раль но-ак -
тор ські здіб нос ті че рез за лу чен ня емо цій -
ної сфе ри; утвер д жу ва ти ду хов ні цін нос ті
єд нос ті, друж би та праг нен ня ми ру як осно -
ви ук ра їн сько го мен та лі те ту у фор му ван ні
осо бис тос ті ді тей

Роз роб ка ви хов но го за хо ду «Свя та
у Фран ції. Свя то Ко ро лів» для 5-х кла сів
Тка чук На дія Олек сан д рів на, учи тель
фран цузь кої мо ви, Со ло ни ців ський ко ле гі -
ум Дер га чів сько го р-ну Хар ків ської обл.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду, ме -
та яко го — озна йо ми ти з тра ди ці я ми фран -
цу зів; зба га ти ти знан ня про кра ї ну, мо ва
якої ви вча єть ся; роз ви ва ти твор чий по -
тенці ал уч нів, мов лен нє ві на вич ки, ува гу,
ак тор ські здіб нос ті; ви хо ву ва ти куль ту ру
спіл ку ван ня, ес те тич ні сма ки, по ва гу й
толе ран т не став лен ня до куль тур на ро дів
сві ту

Роз роб ка ви хов но го за хо ду «Без сім’ї —
не має щас тя на зем лі» для 6-х — 7-х кла сів
Трі па душ Аль бі на Ва си лів на, прак тич ний
пси хо лог, Сла вут ський НВК «За галь но ос -
віт ня шко ла І–ІІІ ст., гім на зія» № 5 Хмель -
ницької обл.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду
на за яв ле ну те му, ме та яко го — на да ти мо -
ло ді ін фор ма цію з ген дер них пи тань, сфор -
му ва ти в учас ни ків про гра ми еле мен тар ні
на вич ки ген дер ної куль ту ри

Роз роб ка ви хов но го за хо ду «Слав ні ча -
си ко зач чи ни!» для 7–9-х кла сів
Тро цен ко Оле на Вік то рів на, учи тель ук ра -
їн ської мо ви та лі те ра ту ри, Дніп ро пет -
ровський НВК № 137 «Лі цей — за галь но -
освіт ній на вчаль ний за клад».
Ано та ція: Сце на рій ін фор ма цій но-лі те ра -
тур ної ком по зи ції до Дня ук ра їн сько го ко -
зац т ва та Дня за хис ни ка Укра ї ни

Роз роб ка ви хов но го за хо ду «Ми ко лая
свя то в нас»
Ту ров ська На та лія Ва си лів на, ви хо ва тель
ГПД, Єміль чинська № 1 Жи то мир ської обл.
Ано та ція: Сце на рій свя та

Роз роб ка ви хов но го за хо ду «Зга дай мо
про ко за ків» для 8-х кла сів
Ура зов ська Ін на Бо ри сів на, учи тель іс то рії,
Ру бі жан ська шко ла № 9 Лу ган ської обл.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду
на за яв ле ну те му, ме та яко го — роз ши -
рюва ти знан ня уч нів з пи тань ви ник нен ня
ко зац т ва в Укра ї ні; ви хо ву ва ти ін те рес
до іс то рії Укра ї ни, по чут тя гор дос ті за свій
на род, від по ві даль нос ті за збе ре жен ня іс то -
рії рід но го краю

Роз роб ка ви хов но го за хо ду «Укра їн ські
ве чор ни ці на Мас ля ну» для 9-х кла сів
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Хар чен ко Га ли на Фе до рів на, учи тель ук ра -
їн ської мо ви та лі те ра ту ри, Лу ка шів ський
НВК (за галь но ос віт ня шко ла І–ІІ сту пе -
нів — до шкіль ний на вчаль ний за клад)
Крас но град сько го р-ну Хар ків ської обл.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду, ме -
та яко го — від тво ри ти об ряд ве чор ниць, по -
ка за ти йо го кра су; ви хо ву ва ти ба жан ня від -
род жу ва ти й обе рі га ти на род ні зви чаї; роз -
ви ва ти ус не мов лен ня, від чут тя кра си
рід ної мо ви; спри я ти роз вит ку твор чої
уяви, ар тис тиз му, умін ня де кла му ва ти;
спри я ти згур ту ван ню кла су; ви хо ву ва ти
від по ві даль ність за ре зуль тат за галь ної
спра ви, по ва гу до зви ча їв на ро ду, на ці о -
наль ну сві до мість; спри я ти по вер нен ню
зви ча їв у по всяк ден не жит тя Укра ї ни

Роз роб ка ви хов но го за хо ду «Чор но -
биль — скор бо та пам’яті люд ської» для 8–
11-х кла сів
Хи мич Пет ро Сте па но вич, учи тель пред ме -
та «За хист Віт чиз ни», Лу бен ська шко ла
№ 2 Пол тав ської обл.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду
на за яв ле ну те му, ме та яко го — осмис ли ти
та усві до ми ти мас ш та би тра гіч них по дій,
про бу ди ти по чут тя від по ві даль нос ті пе ред
на ступ ним по ко лін ням, ви хо ву ва ти гли бо -
ку по ва гу до лю дей, які від да ли своє жит тя
в ім’я май бут ньо го жит тя люд ст ва, роз ви ва -
ти по чут тя гор дос ті за свій на род, при щеп -
лю ва ти лю бов до рід но го краю

Сце на рій лі те ра тур но-му зич но го за хо -
ду, при свя че но го Дню Гід нос ті і Сво бо ди
Хмель ницька Оле на Пет рів на, ме то дист,
Ру бі жан ський мі ський Центр ту риз му, кра -
єзнав ст ва, спор ту та ек скур сій уч нів ської
мо ло ді Лу ган ської обл.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду, ме -
та яко го — ви хо ву ва ти пат рі о тизм і гід ність,
фор му ва ти ро зу мін ня єд нос ті та ці ліс нос ті
Укра ї ни, усві дом лен ня се бе ук ра їн ця ми,
по чут тя осо бис тої від по ві даль нос ті за до лю
дер жа ви, го тов ність слу жи ти Бать ків щи ні
своєю пра цею, роз ви ва ти ба жан ня ста ти
гід ни ми гро ма дя на ми Укра ї ни; вша ну ва ти
пам’ять Ге ро їв Не бес ної Сот ні

Роз роб ка ви хов но го за хо ду «Со лов’їна,
бар він ко ва, ук ра їн ська моя мо ва» для 5-
х — 7-х кла сів
Хо мен ко Лі лія Во ло ди ми рів на, учи тель ук -
ра їн ської мо ви та лі те ра ту ри, Снов ська
шко ла-ін тер нат Чер ні гів ської обл.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду, ме -
та яко го — спри я ти утвер д жен ню дер жав -
но го ста ту су ук ра їн ської мо ви, під не сен ню
її пре сти жу се ред ді тей; роз ви ва ти пам’ять,
ува гу, ди тя чу твор чість, зба га чу ва ти слов -
ни ко вий за пас; ви хо ву ва ти по чут тя лю бо ві
до Бать ків щи ни та рід ної мо ви, ба жан ня на -
по лег ли во ово ло ді ва ти її ба гат ст ва ми

Роз роб ка ви хов но го за хо ду «Укра їн ські
ве чор ни ці» для 8–11-х кла сів
Чер вя чен ко Іри на Вік то рів на, учи тель сус -
піль ст вознав чих дис цип лін, Дніп ро дзер -
жин ська шко ла № 5 іме ні Га ли ни Ро ма но вої
Дніп ро пет ров ської обл.
Ано та ція: Сце на рій свя та «Укра їн ські ве -
чор ни ці» (зма ган ня ве чор нич них гур тів)

Роз роб ка ви хов но го за хо ду «Свя то зу -
стрі чі вес ни» для 1–4-х кла сів
Чер кас Еле о но ра Ми ко ла їв на, учи тель по -
чат ко вих кла сів, Крас но по лян ська шко ла
Ве ли ко но во сіл ків сько го р-ну До нець -
кої обл.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду, ме -
та яко го — фор му ва ти еко ло гіч ну куль ту ру;
роз ши рю ва ти уяв лен ня про цін ність і ба га -
то гран ність при ро ди; учи ти ана лі зу ва ти,
ро би ти ви снов ки, ак ти ві зу ва ти пам’ять,
ува гу; роз ви ва ти по чут тя від по ві даль нос ті
пе ред ко ман дою; ви хо ву ва ти лю бов до рід -
но го краю, дбай ли ве став лен ня до при ро ди;
по глиб лю ва ти знан ня про зви чаї та тра ди ції
ук ра їн сько го на ро ду

Роз роб ка ви хов но го за хо ду «Укра їн -
ська піс ня — це без дон на ду ша ук ра їн -
сько го на ро ду» для 10-х — 11-х кла сів
Чер ниш Юлія Пав лів на, ви кла дач ук ра їн -
ської мо ви та лі те ра ту ри, Кам’ян ський
енер ге тич ний тех ні кум Дніп ро пет ров -
ської 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
інте ре си, спри я ти фор му ван ню на ці о наль -
ної сві до мос ті, ви хо ву ва ти лю бов до рід но -
го краю, до ук ра їн ської піс ні, ба жан ня
стати гід ним гро ма дя ни ном своєї Бать ків -
щи ни

Роз роб ка ви хов но го за хо ду «»Лю ди -
на — та єм ни ця і її не об хід но роз га да ти»
(Ф. Дос то єв ський)»
Ша па рен ко Світ ла на Ва си лів на, учи тель
сві то вої лі те ра ту ри, Кам’ян ський енер ге -
тич ний тех ні кум Дніп ро пет ров ської обл.
Ано та ція: Ме то дич на роз роб ка, при свя че -
на 195-річ чю Ф. М. Дос то єв сько го

Роз роб ка ви хов но го за хо ду «Зу стріч,
якої не бу ло» для 3-х і 9-х кла сів

Шер шун Анас та сія Мак си мів на, учи тель
ан г лій ської мо ви, Львів ська шко ла з по -
глиб ле ним ви вчен ням ан г лій ської мо ви
№ 45.
Ано та ція: Те ат ра лі зо ва на по ста нов ка
за твор чіс тю Іва на Фран ка та Ві лья ма Шек -
с пі ра

Роз роб ка ви хов но го за хо ду «Ори га мі —
ча рів ний квад рат» для 5-х кла сів
Шко да Світ ла на Во ло ди ми рів на, ви хо ва -
тель, Кре мен чуць кий ДНЗ № 25 Пол тав -
ської обл.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду
на за яв ле ну те му, ме та яко го — озна йо ми -
ти уч нів з ко рот кою іс то рією ори га мі; роз -
ши рю ва ти ак тив ний і па сив ний слов ни -
ковий за пас; роз ви ва ти твор че і ло гіч не
мис лен ня; роз ви ва ти вмін ня пра цю ва ти
і по во ди ти се бе в ко лек ти ві; фор му ва ти ін -
те рес до мис тец т ва ори га мі; ви хо ву ва ти
аку рат ність, при щеп лю ва ти по чут тя пре -
крас но го

Роз роб ка ви хов но го за хо ду «Ма те ма -
тич ний КВК» для 4-х кла сів
Шпак Ка те ри на Іго рів на, ви хо ва тель ГПД
по чат ко вих кла сів, Све ська спе ці а лі зо ва на
шко ла № 2 — лі цей Ямпіль сько го р-ну Сум -
ської обл.

Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду
на за яв ле ну те му, ме та яко го — на вча ти
учнів до во ди ти, по яс ню ва ти, об сто ю ва ти
свою дум ку, роз ви ва ти твор чу осо бис тість,
роз ви ва ти пам’ять, ло гі ку та ува гу ді тей, ви -
хо ву ва ти вмін ня бу ти кміт ли ви ми і ви на -
хідли ви ми

Роз роб ка ви хов но го за хо ду «Інте лек ту -
аль на гра «Що? Де? Ко ли?»» для 10-х кла сів
Шпі льо ва Світ ла на Ми ко ла їв на, учи тель
ма те ма ти ки, Кри во різь ка шко ла № 67 Дніп -
ро пет ров ської обл.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду на
за яв ле ну те му, ме та яко го — роз ши ри ти
кру го зір уч нів з ма те ма ти ки, ви ко рис то -
вую чи між пред мет ні зв’яз ки; роз ви ва ти
логіч не мис лен ня, ін ту ї цію, умін ня прос то -
ро во мис ли ти, ро би ти ви снов ки, уза галь -
нен ня; при щеп лю ва ти лю бов до гео мет рії

Роз роб ка ви хов но го за хо ду «Пра во вий
ринг» для 10–11-х кла сів
Щі чен ко Во ло ди мир Олек сан д ро вич, ви -
кла дач сус піль ст вознав чих дис цип лін, Боб -
ри нець кий тех ні кум ім. В. По ри ка Бі ло цер -
ків сько го на ці о наль но го аг рар но го уні вер -
си те ту, Кі ро во град ська обл.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду, ме -
та яко го — по вто ри ти, зба га ти ти й за крі -
пити знан ня, вмін ня та на вич ки з основ
пра во знав ст ва; спри я ти фор му ван ню пра -
во вої сві до мос ті під літ ків; удос ко на лю ва ти
вмін ня ло гіч но мис ли ти, ар гу мен то ва но ви -
слов лю ва ти свою дум ку; ви хо ву ва ти доб ро -
зич ли вість, лю дя ність, так тов ність і від по -
відаль ність

Роз роб ка вік то ри ни «Ве ли ко бри та -
нія — кра ї на тра ди цій» з ан г лій ської мо ви
для 10-х — 11-х кла сів
Юрчен ко Ін на Ана то лі їв на, ви кла дач іно -
зем ної мо ви, Кос тян ти нів ський ін дус т рі -
аль ний тех ні кум До нець ко го на ці о наль но го
тех ніч но го уні вер си те ту, До нець ка обл.
Ано та ція: План-кон с пект за нят тя з муль -
тиме дій ною під трим кою, ме та яко го —
удоско на лю ва ти лек сич ні на вич ки, на вич -
ки ви мо ви, ауді ю ван ня, чи тан ня й ус но го
мов лен ня; по зна йо ми ти з ін фор ма цією сто -
сов но тра ди цій кра ї ни, мо ва якої ви вча єть -
ся; ак ти ві зу ва ти знан ня гео гра фіч но го по -
ло жен ня, іс то рії, тра ди цій Ве ли ко бри та нії,
ці ка вих фак тів сто сов но ко ро лів ської сім’ї;
роз ви ва ти ін те рес до мо ви; зміц ни ти між -
пред мет ні зв’яз ки; роз ви ва ти вмін ня пра -
цю ва ти в ко ман ді, уваж ність, за ці кав ле -
ність у роз ши рен ні знань, ці ле спря мо ва -
ність в ово ло дін ні іно зем ною мо вою;
ро зу мін ня по лі ін фор ма цій нос ті су час но го
про це су на вчан ня

Роз роб ка уро ку «Свят ку ван ня зи мо -
вих свят» з іс пан ської мо ви для 8-х

кла сів
Язи ко ва На та ля Ва ле рі їв на, учи тель іс пан -
ської та ан г лій ської мов, Хар ків ська спе ці а -
лі зо ва на шко ла № 17.
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 ко лек тив на
гра — це пра ця ба га тьох уч нів над со бою
за до по мо гою вчи те ля, яка до по ма гає уч ням
спіл ку ва ти ся ближ че, зна хо ди ти но ві те ми
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для спіл ку ван ня та утво рен ня ко ла охо чих
пі зна ти та во ло ді ти іс пан ською мо вою

Роз роб ка за хо ду «Ма лі Олім пій ські іг -
ри в шко лі» для 1-х — 11-х кла сів
Яй лен ко Іри на Сер гі їв на, учи тель фі зич ної
куль ту ри, Крас но по лян ська шко ла Ве ли ко -
но во сіл ків сько го р-ну До нець кої обл.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду, ме -
та яко го — ство ри ти ат мо сфе ру свя та. озна -
йо ми ти з іс то рією Олім пій ських ігор; куль -
ту рою і тра ди ці я ми Ста ро дав ньої Гре ції,
сим во лі кою Олім пій ських ігор; по гли би ти
знан ня про ви дат них спортс ме нів Укра ї ни;
роз ви ва ти ін те рес до пі знан ня іс то рії спор -
ту на шої кра ї ни; роз ви ва ти ес те тич ні по гля -
ди, по чут тя сма ку; роз ши ри ти знан ня про
спор тив ні зна ряд дя; ви хо ву ва ти лю бов
до фіз куль ту ри та спор ту, роз ви ва ти фі зич -
ні вмін ня, сприт ність, ви три ма ність, смі ли -
вість, ко лек ти візм, друж бу, вза є мо ви руч ку,
праг нен ня до за нять фіз куль ту рою; ви хо ву -
ва ти пат рі о тизм

По чат ко ва шко ла

По сіб ник «Під го тов ка уч нів до дер жав -
ної під сум ко вої атес та ції з лі те ра тур но го
чи тан ня в 4-му кла сі»
Ски дан Те тя на Іва нів на, учи тель по чат ко -
вих кла сів; Под ле пич На та ля Во ло ди ми рів -
на, учи тель по чат ко вих кла сів, Ма рі у поль-
 ська шко ла № 41 До нець кої обл.
Ано та ція: По сіб ник міс тить орі єн тов ні
зраз ки за вдань з лі те ра тур но го чи тан ня для
ро бо ти з уч ня ми тре тьо го кла су з ме тою
під го тов ки до дер жав ної під сум ко вої атес -
та ції в чет вер то му кла сі

Роз роб ка уро ку «Ну ме ра ція ба га то циф -
ро вих чи сел. Пло ща фі гу ри» з ма те ма ти ки
в 4-му кла сі
Авра ми шин Жан на Вя чес ла вів на, учи тель
по чат ко вих кла сів, Під ліс нен ський НВК
«ЗОШ І–ІІ ст. — ДНЗ» Дуб ро виць ко го р-ну
Рів нен ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
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 яко го — на -
вча ти розв’язу ва ти за да чі на про пор цій не
ді лен ня, удос ко на лю ва ти на вич ки чи тан ня
та за пи су ба га то циф ро вих чи сел; роз ви ва -
ти пам’ять, ува гу, са мо стій ність при ви ко -
нан ні за вдань, спо сте реж ли вість; ви хо ву ва -
ти бе реж ли ве став лен ня до об’єк тів при ро -
ди, роз ви ва ти пі знаваль ні ін те ре си

Роз роб ка уро ку «Рід імен ни ків: чо ло ві -
чий, жі но чий, се ред ній» з ук ра їн ської мо -
ви в 3-му кла сі
Андрє є ва Іри на Олек сан д рів на, учи тель по -
чат ко вих кла сів, Бер дян ська спе ці а лі зо ва на
шко ла з по глиб ле ним ви вчен ням іно зем них
мов За по різь кої обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
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 яко го —
озна йо ми ти з по нят тям «рід імен ни ків»,
фор му ва ти вмін ня ви зна ча ти ро ди імен -
ників; роз ви ва ти ува гу, мов лен ня, спо сте -
реж ли вість, кміт ли вість, ор фо гра фіч ну
зіркість; зба га чу ва ти слов ни ко вий за пас;

ви хо ву ва ти по чут тя вза є мо до по мо ги, ін те -
рес до ук ра їн ської мо ви

Цикл уро ків з ук ра їн ської мо ви, роз -
роб ле них за прин ци па ми ін тер ак тив -

но го на вчан ня, в 3-му кла сі
Ба ба є ва Світ ла на Іва нів на, учи тель по чат -
ко вих кла сів, Хар ків ська шко ла № 31.
Ано та ція: Цикл уро ків ук ра їн ської мо ви
в 3-му кла сі за те мою «Ре чен ня», роз роб -
лених за прин ци па ми ін тер ак тив но го
навчан ня

Роз роб ка уро ку «Зві рі» з при ро до знав -
ст ва в 1-му кла сі
Ба ка ляр Іри на Во ло ди ми рів на, учи тель по -
чат ко вих кла сів, Хар ків ська шко ла № 153.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — фор му ва ти уяв лен ня
про зві рів, учи ти зна хо ди ти їх ні спіль ні
та від мін ні озна ки; роз ви ва ти пі знаваль ний
ін те рес; при щеп лю ва ти лю бов до при ро ди,
бе реж ли ве став лен ня до тва рин; здій с ню -
ва ти еко ло гіч не ви хо ван ня

Роз роб ка уро ку «Здо ро ве хар чу ван ня»
з основ здо ров’я в 3-му кла сі
Ба ла бу ха Окса на Ро ма нів на, учи тель,
Мар’їв ський НВК За по різь ко го р-ну За по -
різь кої обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко -
го — по гли би ти знан ня про ві та мі ни, їх
вплив на здо ров’я; озна йо ми ти з на зва ми
по жив них ре чо вин і го лов ни ми фун к ці я ми
цих ре чо вин в ор га ніз мі; до вес ти пе ре ва гу
на ту раль них про дук тів, роз по віс ти про не -
га тив ний вплив шкід ли вої їжі на ди тя чий
ор га нізм; фор му ва ти мо ти ва цій ну уста нов -
ку на спо жи ван ня ко рис ної для здо ров’я
їжі; ви хо ву ва ти на вич ки куль ту ри і гі гі є ни
пра виль но го хар чу ван ня, бе реж ли во го
став лен ня до сво го здо ров’я

Роз роб ка уро ку «Алфа віт. Уза галь ню -
валь ний урок бук вар но го пе рі о ду. Ро бо та
з ди тя чою книж кою» з на вчан ня гра мо ти
в 1-му кла сі
Ба со ва Світ ла на Ва си лів на, учи тель по чат -
ко вих кла сів, Хар ків ська гім на зія № 172.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
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 яко го —
озна йо ми ти з по нят тям ал фа ві ту, за крі пи ти
вмін ня чи та ти сло ва та тек с ти з ви вче ни ми
бук ва ми, удос ко на лю ва ти на вич ки чи тан -
ня, роз ви ва ти мов лен ня, ви хо ву ва ти ба -
жан ня вчи ти ся, пі знава ти но ве

Роз роб ка уро ку «Роз пізнаван ня спіль -
но ко ре не вих слів і слів, близь ких за зна -
чен ням. Ви мо ва і на пи сан ня сло ва ди -
тина» з ук ра їн ської мо ви в 2-му кла сі
Ба та ло ва Оле на Олек сан д рів на, учи тель по -
чат ко вих кла сів, Бер дян ська шко ла № 7 За -
по різь кої обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
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 яко го —
учи ти роз пізнава ти спіль но ко ре не ві сло ва
та сло ва, близь кі за зна чен ням, уза галь ни ти
знан ня і вмін ня про ко рінь і спіль но ко ре -
неві сло ва; роз ви ва ти на вич ки зв’яз но го
мов лен ня; зба га чу ва ти слов ни ко вий за пас;

ви хо ву ва ти лю бов до рід но го краю, по ва гу
до на род них тра ди цій; оп ти міс тич ні по чут -
тя, уваж ність, спо сте реж ли вість

Роз роб ка уро ку «Зов ніш ність і кра са
лю ди ни» з пред ме та «Я у сві ті» в 3-му класі
Ба тусь Ва лен ти на Пав лів на, учи тель по чат -
ко вих кла сів, Све ська спе ці а лі зо ва на шко ла
№ 2 — «лі цей» Ямпіль сько го р-ну Сум -
ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку з муль ти -
ме дій ною під трим кою (ме ді ап ре зен та ція
до да єть ся), ме та яко го — фор му ва ти ро зу -
мін ня по нять «зов ніш ність», «кра са лю ди -
ни», при щеп лю ва ти ін те рес до своєї зов -
ніш нос ті, ба жан ня бу ти аку рат ним, ви хо ва -
ним, праг нен ня пра цю ва ти над своєю
внут ріш ньою кра сою; роз ви ва ти мис лен ня,
ува гу, уяву; ви хо ву ва ти ба жан ня бу ти кра -
си вим не тіль ки ззов ні, але й роз ви ва ти
свою внут ріш ню кра су

Роз роб ка уро ку «Що та ке люд ське «Я»»
з пред ме та «Я у сві ті» в 3-му кла сі
Ба тусь Ва лен ти на Пав лів на, учи тель по чат -
ко вих кла сів, Све ська спе ці а лі зо ва на шко ла
№ 2 — «лі цей» Ямпіль сько го р-ну Сум -
ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку з муль ти -
ме дій ною під трим кою, ме та яко го — фор -
му ва ти ро зу мін ня про осо бис тість і не по -
втор ність люд сько го «Я», роз ши рю ва ти й
уза галь ню ва ти по нят тя про по ве дін ку 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, на вич ки куль тур но го звер тан ня до лю -
дей; 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
лю ди ною

Роз роб ка уро ку «Укра їн ський руш ник.
По зна чен ня м’якос ті при го лос них зву ків
зна ком м’як шен ня» з ук ра їн ської мо ви
в 2-му кла сі
Без ко ро вай на Те тя на Во ло ди ми рів на, учи -
тель по чат ко вих кла сів, Олек сі є во-Друж -
ків ська са на тор на шко ла-ін тер нат № 13
Донець кої обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко -
го — за кріп лю ва ти знан ня про по зна чен ня
м’якос ті при го лос них зна ком м’як шен ня;
вчи ти про во ди ти до слід жен ня че рез різ ні
дже ре ла ін фор ма ції, фор му лю ва ти ви снов -
ки; по пов ню ва ти слов ни ко вий за пас; роз -
ви ва ти мис лен ня, уваж ність, пам’ять, мов -
лен ня; ви хо ву ва ти ба жан ня ви вча ти мо ву
і куль ту ру рід но го краю, фор му ва ти за галь -
но куль тур ну ком пе тен т ність

Роз роб ка бі б ліо теч но го уро ку «Жит тя
кни ги» для 2–3-х кла сів
Бі гу но ва Ель ві ра Ле о ні дів на, за ві ду вач бі б -
ліо те ки, Слов’ян ська шко ла № 13 До нець -
кої обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — да ти уч ням еле мен -
тар ні по нят тя про ство рен ня та струк ту ру
кни ги, на вчи ти дбай ли во з нею по во ди ти ся

Роз роб ка уро ку «Мно жен ня й ді лен ня
на 100. Розв’язу ван ня за дач» з ма те ма ти ки
в 3-му кла сі
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Бі ло вол Світ ла на Яків на, учи тель по чат ко -
вих кла сів, Во дян ський НВК «За галь но ос -
віт ня шко ла І–ІІ сту пе нів — до шкіль ний
на вчаль ний за клад» Юр’їв сько го р-ну Дніп -
ро пет ров ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко -
го — удос ко на лю ва ти на вич ки у мно жен ні
й ді лен ні на 100; по глиб лю ва ти вмін ня ана -
лі зу ва ти за да чі ви вче них ви дів; фор му ва ти
на вич ки по бу до ви гео мет рич них фі гур
за за да ни ми па ра мет ра ми та зна ход жен ня
пе ри мет ру; за кріп лю ва ти знан ня таб ли ці
мно жен ня; роз ви ва ти ло гіч не мис лен ня,
ува гу, пам’ять; ви хо ву ва ти лю бов до ма те -
ма ти ки, пра це люб ність

Роз роб ка уро ку «За кріп лен ня зву ків [н]
[н?], ви вчен ня бук ви Н. Фор му ван ня ауді а -
тив них умінь. Зву ко-бук ве ні зі став лен ня.
Ди фе рен цій о ва ний під хід у фор му ван ні
вмінь чи та ти» з на вчан ня гра мо ти в 1-му
кла сі
Біт тер Ві та Олек сан д рів на, учи тель по чат -
ко вих кла сів, Сум ська спе ці а лі зо ва на шко -
ла № 29.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — за кріп лю ва ти ар ти -
ку ля цію зву ків [н] [н?], по зна йо ми ти з бук -
вою Нн; про дов жу ва ти фор му ва ти ауді а -
тив ні вмін ня; вчи ти чи та ти злит тя, скла ди
і сло ва з бук вою н; роз ви ва ти фо не ма тич -
ний слух; зба га чу ва ти слов ни ко вий за пас;
ви хо ву ва ти тур бот ли ве став лен ня до при -
ро ди

Роз роб ка уро ку «У мо є му сер ці Укра ї -
на» в 1-х — 4-х кла сах

Бой ко Оль га Ми ко ла їв на, учи тель по чат ко -
вих кла сів, При луць ка шко ла № 7 Чер ні гів -
ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку з муль ти -
ме дій ною під трим кою та ме то дич ни ми до -
дат ка ми, ме та яко го — да ва ти ви зна чен ня
по нят тям «бать ків щи на», «дер жа ва», «не за -
леж ність»,»дер жав ні сим во ли», «на род ні
сим во ли», «гімн», «герб», «пра пор», «пат рі -
о тизм»; фор му ва ти куль ту ру мов лен ня,
умін ня ла ко ніч но ви слов лю ва ти дум ку;
навча ти зна хо ди ти й ана лі зу ва ти по тріб ну
ін фор ма цію, пра цю ва ти в гру пі, ви яв ля ти
іні ці а ти ву, до слу ха ти ся до дум ки ін шо го;
ви хо ву ва ти пат рі о тизм, гор дість за Дер жа -
ву, ба жан ня рос ти гід ни ми гро ма дя на ми
Укра ї ни

Роз роб ка уро ку «Пись мо ве мно жен ня
ба га то циф ро вих чи сел на од но циф ро ві.
Розв’язу ван ня за дач на спіль ну ро бо ту»
з ма те ма ти ки в 4-му кла сі
Бо ка Ва лен ти на Іва нів на, учи тель, Зе ле но -
доль ська шко ла № 2 Апос то лів сько го р-ну
Дніп ро пет ров ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко -
го — озна йо ми ти з пись мо вим мно жен ням
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 -
шукува ти спо сіб розв’яз ку за да чі, да ва ти
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 еко но ми ти свій час

Роз роб ка уро ку «Охо ро на по віт ря від
за бруд нен ня» з при ро до знав ст ва в 3-му
кла сі
Бон дар Оль га Іго рів на, учи тель по чат ко вих
кла сів, За рва нець ка шко ла Він ниць ко го р-
ну Він ниць кої обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — на вчи ти роз різ ня ти
при род ні та штуч ні ви ди за бруд нен ня по -
віт ря; фор му ва ти в уч нів ро зу мін ня не об -
хід нос ті охо ро ни по віт ря; роз ви ва ти твор чу
ак тив ність, уваж ність, уяву, спо сте реж ли -
вість; ви хо ву ва ти від по ві даль не став лен ня
до на вко лиш ньо го се ре до ви ща

Роз роб ка уро ку «Зву ки [б], [б’]. бук ва Б
б. Від пра цю ван ня лі те ра тур ної ви мо ви
слів зі зву ком [б]» з на вчан ня гра мо ти
в 1-му кла сі
Бон да рен ко Окса на Ми ко ла їв на, учи тель
по чат ко вих кла сів, Ме лі то поль ська шко ла
№ 7 За по різь кої обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — за крі пи ти ар ти ку ля -
цію зву ка [б], ви вчи ти бук ву б; фор му ва ти
вмін ня чи та ти сло ва з цією бук вою; роз -
вива ти мов лен ня, мис лен ня; на вча ти опи -
су ва ти пред мет; по пов ни ти слов ни ко вий
за пас

Роз роб ка уро ку «Ко ли щось ро биш, ду -
май і про на слід ки. Бол гар ська на род на
каз ка «Ви но гра дар і змія»» з лі те ра тур но -
го чи тан ня в 2-му кла сі
Бо хот ни ця Окса на Ми ко ла їв на, учи тель по -
чат ко вих кла сів, Ро го жан ська шко ла, Во ло -
ди мир-Во лин сько го рай о ну Во лин ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — роз ши ри ти знан ня
про бол гар ські на род ні каз ки; удос ко на лю -
ва ти чи таць кі на вич ки; спри я ти за сво єн ню
зміс ту каз ки; вчи ти пе ре ка зу ва ти текст
за скла де ним пла ном; роз ви ва ти ува гу,
пам’ять, спо сте реж ли вість; ви хо ву ва ти
почут тя від по ві даль нос ті за свої вчин ки,
бажан ня ро би ти лю дям доб ро

Роз роб ка уро ку «Д. Пав лич ко «Де най -
кра ще міс це на зем лі»» з лі те ра тур но го чи -
тан ня в 3-му кла сі спе ці аль ної шко ли
Бро да сюк Оль га Ми ко ла їв на, учи тель по -
чат ко вих кла сів, Но во во лин ська спе ці аль на
шко ла № 9 Во лин ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
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 яко го —
озна йо ми ти з жит тє вим і твор чим шля хом
Д. Пав лич ка; фор му ва ти на вич ки ви раз но -
го, сві до мо го чи тан ня; удос ко на лю ва ти
вмін ня ви вчен ня вір ша на пам’ять; ко ри гу -
ва ти ува гу, сприй ман ня, ус не мов лен ня; ви -
хо ву ва ти лю бов до Бать ків щи ни

Роз роб ка уро ку «За кріп лен ня знань
про зву ко ве зна чен ня бук ви «Ї»» з на вчан -
ня гра мо ти в 1-му кла сі спе ці аль ної шко ли
Бро да сюк Оль га Ми ко ла їв на, учи тель по -
чат ко вих кла сів, Но во во лин ська спе ці аль на
шко ла № 9 Во лин ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — за крі пи ти знан ня про
зву ко ве зна чен ня бук ви «Ї»; роз ви ва ти на -
вич ки ви раз но го, сві до мо го чи тан ня; фор -

му ва ти вмін ня ви ко ну ва ти зву ко вий ана ліз
слів; роз ши ри ти уяв лен ня про сто ли цю
Укра ї ни, озна йо ми ти з іс то рією Ки є ва; ви -
хо ву ва ти по чут тя пат рі о тиз му, гор дос ті
за свою Бать ків щи ну

Роз роб ка уро ку «Імен ник взяв со бі
на пле чі ве ли ке ді ло: на зи ва ти ре чі» з ук -
ра їн ської мо ви в 2-му кла сі
Ва си ле вич Лю бов Онуф рі їв на, учи тель по -
чат ко вих кла сів, Орі хів ська шко ла іме ні
В. М. Ле он то ви ча Лу бен сько го р-ну Пол -
тав ської 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 зна чен ням, роз різ ня ти імен ни ки,
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
слов нич ка

Роз роб ка уро ку «Впра ви на за сво єн ня
таб лиць до да ван ня і від ні ман ня в ме жах
10» з ма те ма ти ки в 1-му кла сі
Ве лич ко Люд ми ла Олек сан д рів на, учи тель
по чат ко вих кла сів, Чер ні гів ська спе ці а лі зо -
ва на шко ла «На дія» За по різь кої обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку з муль ти -
ме дій ною під трим кою, ме та яко го — ство -
ри ти умо ви для фор му ван ня об чис лю валь -
них на ви чок у ме жах 10, умінь розв’язу ва ти
впра ви на зна ход жен ня не ві до мо го до -
данка, чіт ко і аку рат но ви ко ну ва ти пись -
мові за вдан ня; роз ви ва ти до віль ну ува гу,
пам’ять, ло гіч не мис лен ня, ана лі ти ко-син -
те тич ну ді яль ність, кон т роль но-оці ню -
вальні вмін ня; спри я ти ви хо ван ню на ви чок
са мо ор га ні за ції, са мо кон т ро лю, са мо стій -
нос ті, по си лен ню пі знаваль но го ін те ре су

Роз роб ка уро ку «Хва лить ся об но вою
сріб ною, шов ко вою ра діс на зи ма. Я. Що го -
лів «Зи мо вий ра нок», М. Риль ський «Зи -
ма»» з лі те ра тур но го чи тан ня в 2-му кла сі
Вла сик Люд ми ла Пи ли пів на, учи тель по чат -
ко вих кла сів, Ра ди ви лів ський НВК «Шко ла
№ 2 — лі цей» ім. П. Г. Стри жа ка Рів нен -
ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
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 яко го — на -
вча ти пра виль но, ви раз но чи та ти по етич ні
тво ри, ана лі зу ва ти їх, зв’яз но ви слов лю ва -
ти свої дум ки, зба га чу ва ти слов ни ко вий за -
пас уч нів; роз ви ва ти твор чу уяву, спо сте -
реж ли вість, зв’яз не мов лен ня; ви хо ву ва ти
лю бов до при ро ди

Роз роб ка уро ку «Ро бо та з ко льо ро вим
па пе ром. Бу ди но чок для ли сич ки» з тру до -
во го на вчан ня в спе ці аль ній шко лі
Все во лод ська Окса на Олек сан д рів на, учи -
тель по чат ко вих кла сів, Гір ська об лас на
спе ці аль на шко ла-ін тер нат Лу ган ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — за крі пи ти от ри ма ні
знан ня про гео мет рич ні фі гу ри; роз ви ва ти
вмін ня пла ну ва ти свою ро бо ту, ува гу, уяву;
ко ри гу ва ти дріб ну мо то ри ку рук за до по мо -
гою ма са жу; ви хо ву ва ти аку рат ність, тер -
пін ня в ро бо ті
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Роз роб ка уро ку «Куль тур на спад щи на
на ро ду» з кур су «Я у сві ті» в 4-му кла сі
Га вель Ал ла Сте па нів на, учи тель по чат ко -
вих кла сів, Хмель ницька спе ці а лі зо ва на
шко ла № 7.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко -
го — по глиб лю ва ти знан ня про куль тур ну
спад щи ну Укра ї ни, озна йо ми ти з іс то рич -
ни ми пам’ят ка ми рід но го краю; роз ши -
рюва ти сві то гляд; роз ви ва ти пам’ять, мис -
лен ня, зв’яз не мов лен ня, ес те тич ний смак;
ви хо ву ва ти бе реж ли ве став лен ня до куль -
тур ної спад щи ни сво го на ро ду, по чут тя пат -
рі о тиз му

Роз роб ка уро ку «Хто та кі пта хи?» з при -
ро до знав ст ва в 1-му кла сі
Га зи ли шин Ган на Іго рів на, учи тель по чат -
ко вих кла сів, Тер но піль ська шко ла № 28.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му з муль ти ме дій ною під трим кою, ме -
та яко го — фор му ва ти уяв лен ня про пта хів,
їх бу до ву, зна чен ня; озна йо ми ти з різ но ма -
ніт ніс тю пта хів у при ро ді, вста но ви ти, які
при сто су ван ня до по мог ли їм під ко ри ти різ -
ні при род ні се ре до ви ща; роз ви ва ти ува гу
та спо сте реж ли вість у про це сі ви вчен ня бу -
до ви й жит тя пта хів; ви хо ву ва ти бе реж ли ве
став лен ня до пта хів у при ро ді

Роз роб ка уро ку «Ді лен ня на 1. Не мож -
ли вість ді лен ня на 0. Скла дан ня й об чис -
лен ня ви ра зів. Розв’язу ван ня за дач за ко -
рот ки ми ви ра за ми» з ма те ма ти ки в 3-му
кла сі
Гай во рон ська Анас та сія Іва нів на, учи тель
по чат ко вих кла сів, Слов’ян ська шко ла № 8
До нець кої обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
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 яко го —
озна йо ми ти уч нів з ви пад ка ми ді лен ня чис -
ла на оди ни цю і ді лен ням рів них чи сел, з ви -
пад ка ми ді лен ня ну ля; роз ви ва ти вмін ня
розв’язу ва ти за да чі; ви хо ву ва ти ін те рес
до пред ме та

Роз роб ка ло го пе дич но го за нят тя
«Мор ська по до рож» у 1-му кла сі

Гай да ма щук Люд ми ла Ми ко ла їв на, вчи -
тель-ло го пед, Со каль ський ло го пе дич ний
пункт Львів ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект за нят тя, ме та яко -
го — фор му ва ти по дов же ний ви дих, рів не
зву чан ня го ло су, мо ду ля цію го ло су; роз ви -
ва ти за галь ну, дріб ну мо то ри ку й ко ор ди на -
цію ру хів; за кріп лю ва ти на вич ку плав но го,
рит міч но го та ви раз но го мов лен ня; роз ши -
рю ва ти слов ни ко вий за пас; ви хо ву ва ти ак -
тив не став лен ня до мов лен нє вої ді яль нос ті,
упев не ність у сво їх си лах, са мо по ва гу, по -
ва гу до од но клас ни ків, лю бов до при ро ди

Роз роб ка уро ку «Скринь ка ка зок на ро -
дів сві ту. Жбан ме ду (серб ська каз ка)»
з лі те ра тур но го чи тан ня в 2-му кла сі
Гат чен ко Те тя на Ві та лі їв на, учи тель по чат -
ко вих кла сів, Но во ба сан ська шко ла Боб ро -
виць ко го р-ну Чер ні гів ської 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
із серб ською каз кою; роз ви ва ти вмін ня ви -
ді ля ти в тек с ті го лов не; учи ти да ва ти ха рак -

те рис ти ку дій о вих осіб; роз ви ва ти зв’яз не
мов лен ня; зба га чу ва ти слов ни ко вий за пас;
ви хо ву ва ти ін те рес до чи тан ня

Роз роб ка уро ку «Озна йом лен ня з жит -
тям і твор чіс тю В. Су хо млин сько го. «Кра -
си ві сло ва і кра си ве ді ло»» з чи тан ня
в 3-му кла сі
Ге рез Те тя на Гри го рів на, учи тель по чат ко -
вих кла сів, Но во виж вів ська шко ла Ста ро -
ви жів сько го р-ну Во лин ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку з муль ти -
ме дій ною під трим кою (ме ді ап ре зен та ція
до да єть ся), ме та яко го — роз ши ри ти і по -
гли би ти знан ня про жит тя та твор чий шлях
пись мен ни ка; вчи ти ви ді ля ти го лов ну дум -
ку, роз ви ва ти твор чі здіб нос ті, умін ня спів -
від но си ти текст із ма люн ком, зба га чу ва ти
со ці аль ний до свід уч нів, умін ня пе ре ка зу -
ва ти, сте жи ти за чіт кіс тю та ло гіч ніс тю від -
по ві дей на за пи тан ня, пам’ять, ува гу; ви хо -
ву ва ти люд ські цін нос ті

Роз роб ка уро ку «Укра ї на на кар ті сві -
ту» з кур су «Я у сві ті» в 3-му кла сі
Глу щен ко Люд ми ла Ми хай лів на, учи тель
по чат ко вих кла сів, Ва ту тін ська шко ла № 2
ім. М. Ф. Ва ту ті на Чер ка ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку з муль ти -
ме дій ною під трим кою та ме то дич ни ми до -
дат ка ми, ме та яко го — да ти ко рот кі ві до -
мос ті про роз мі щен ня Укра ї ни на кар ті сві -
ту та її ба гат ст ва; озна йо ми ти з ближ ні ми
су сі да ми на шої дер жа ви; ви кли ка ти ін те рес
до пі знан ня ми ну ло го і су час но го Укра ї ни;
фор му ва ти ін фор ма цій ну та ко му ні ка тив ну
ком пе тен т нос ті; роз ви ва ти спо сте реж ли -
вість, пам’ять, ува гу; ви хо ву ва ти пат рі о -
тизм

Роз роб ка уро ку «Бук ва Щ, щ, по зна чен -
ня нею зву ко спо лу чен ня [шч]» з на вчан ня
гра мо ти в 1-му кла сі
Го ло по лос На та лія Вік то рів на, учи тель по -
чат ко вих кла сів, Хар ків ська спе ці а лі зо ва на
шко ла № 156.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — озна йо ми ти з бук вою
Щ, щ, зву ко спо лу чен ням [шч]; удос ко на лю -
ва ти вмін ня ви ко ну ва ти зву ко-бук ве ний
ана ліз слів, на вич ку сві до мо го, пра виль -
ного, ви раз но го чи тан ня; за кріп лю ва ти
вмін ня зв’яз но ви слов лю ва ти свої дум ки
на за да ну те му; роз ви ва ти пам’ять, ува гу;
ви хо ву ва ти лю бов до Бать ків щи ни

Роз роб ка уро ку «Жар тів ли ві піс ні»
з му зич но го мис тец т ва в 4-му кла сі
Греб нє ва Оль га Андрі їв на, учи тель му зич -
но го мис тец т ва, Бер ди чів ський НВК «Шко -
ла-гім на зія-лі цей» Жи то мир ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку з муль ти -
ме дій ною під трим кою (ме ді ап ре зен та ція
до да єть ся), ме та яко го — на вча ти ро зу мін -
ня жан ро вих особ ли вос тей ук ра їн ських
народ них жар тів ли вих пі сень, умін ню
визна ча ти їх зв’язок з жит тям на ро ду, мо -
раль но-етич ну спря мо ва ність; по зна йо ми -
ти з твор чіс тю М. Ка ла чев сько го та йо го
«Укра їн ською сим фо нією» ІІ ч.; роз ви ва ти
чут тє во-ес те тич не сприй ман ня та емо цій -
но-ес те тич ний до свід, ви ко нав ський рі вень
уч нів; ви хо ву ва ти ін те рес до на род ної піс ні,

лю дя ність, лю бов до пра ці, тра ди цій рід ної
зем лі

Роз роб ка уро ку «Май ст ри пет ри ків -
сько го роз пи су Ва лен ти на та Фе дір Пан -
ки» з кур су «Я у сві ті» в 3-му кла сі
Гри ньо ва Анто ні на Пет рів на, учи тель по -
чат ко вих кла сів, Кри во різь ка шко ла № 130
Дніп ро пет ров ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко -
го — по зна йо ми ти з май ст ра ми пет ри ків -
сько го роз пи су Ва лен ти ною та Фе до ром
Пан ко, їх ні ми ро бо та ми; на вча ти з по ва гою
і лю бов’ю ста ви тись до пам’яток ма те рі -
альної і ду хов ної куль ту ри; зба га чу ва ти но -
ви ми знан ня ми про на род ні про мис ли Дніп -
ро пет ров щи ни, фор му ва ти по чут тя пре -
крас но го; ви хо ву ва ти пат рі о тизм, лю бов
до іс то рії та куль ту ри рід но го краю; ша ноб -
ли ве став лен ня до тра ди цій ук ра їн сько го
на ро ду

Роз роб ка уро ку «За кріп лен ня знань
і вмінь із роз ді лу «Імен ник»» з ук ра їн ської
мо ви в 4-му кла сі
Гу ме нюк Ні на Кос тян ти нів на, учи тель по -
чат ко вих кла сів, Ми шів ська шко ла Іва ни -
чів сько го р-ну Во лин ської обл.
Ано та ція: Кон с пект уро ку на за яв ле ну те -
му, ме та яко го — уза галь ни ти і за крі пи ти
знан ня про імен ник як час ти ну мо ви; на -
вча ти ді тей твор чо мис ли ти; роз ви ва ти
кміт ли вість, пам’ять, мов лен ня; ви хо ву ва ти
по чут тя ко лек ти віз му, гу мо ру

Роз роб ка уро ку «За кріп лен ня вмін ня
чи та ти скла ди, сло ва з ви вче ни ми бук ва -
ми. Удос ко на лен ня на ви чок чи тан ня тек с -
тів» з на вчан ня гра мо ти в 1-му кла сі
Да шев ська Світ ла на Ми ко ла їв на, учи тель
по чат ко вих кла сів, Ста ро біль ська шко ла
№ 1 Лу ган ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко -
го — за кріп лю ва ти вмін ня чи та ти скла ди,
сло ва з ви вче ни ми бук ва ми, про дов жи ти
ро бо ту над зву ко-бук ве ним ана лі зом слів,
зба га чу ва ти слов ни ко вий за пас, удос ко на -
лю ва ти на вич ки чи тан ня шля хом уріз но ма -
ніт нен ня ви дів чи тан ня з ви ко ри стан ням
ло гіч них і твор чих вправ, вчи ти спо сте рі га -
ти за змі на ми в при ро ді; роз ви ва ти зв’яз не
мов лен ня, кри тич не мис лен ня, ува гу; ви хо -
ву ва ти пі знаваль ний ін те рес до на вко лиш -
ньо го се ре до ви ща; спри я ти фор му ван ню
пра виль ної осан ки, за по бі га ти по ру шен ню
зо ру

Роз роб ка уро ку «Кві ти, пло ди та на сін ня»
з кур су «На вко лиш ній світ» у 4-му кла сі
Де ка ло Люд ми ла Олек сан д рів на, учи тель
по чат ко вих кла сів, Ки їв ська гім на зія № 287.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — по зна йо ми ти
з основ ною фун к цією квіт ки; цик лом її роз -
вит ку, квіт ки, за пи лен ням; роз ви ва ти спо -
сте реж ли вість, умін ня ана лі зу ва ти; фор му -
ва ти вмін ня ви ді ля ти го лов не, по рів ню ва ти,
опи су ва ти в ло гіч ній по слі дов нос ті, роз ви -
ва ти мов лен ня, ува гу; ви хо ву ва ти лю бов
до при ро ди, бе реж ли ве став лен ня до неї

Роз роб ка уро ку «Де ре ва, ку щі,
трав’янис ті рос ли ни» з при ро до знав ст ва
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в 1-му кла сі
Дем’яно со ва Лю бов Ва си лів на, учи тель по -
чат ко вих кла сів, Бер дян ська шко ла № 7 За -
по різь кої обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — на вчи ти роз різ ня ти
де ре ва, ку щі, трав’янис ті рос ли ни; озна йо -
ми ти з де яки ми їх ви да ми; роз ви ва ти вмін -
ня ви ді ля ти спіль ні й від мін ні озна ки бу до -
ви де рев, ку щів і трав’янис тих рос лин; роз -
пізнава ти рос ли ни в при ро ді; ви хо ву ва ти
лю бов і бе реж ли ве став лен ня до при ро ди

Роз роб ка уро ку «Пра во пис за кін чень
імен ни ків жі но чо го ро ду на —а, —я в ро -
до во му від мін ку од ни ни» з ук ра їн ської мо -
ви в 3-му кла сі
Де мі до ва Іри на Вік то рів на, учи тель по чат -
ко вих кла сів, Хар ків ська шко ла № 175 «Ку -
ли ни чів ська».
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — озна йо ми ти з особ ли -
вос тя ми утво рен ня форм ро до во го від мін ка
імен ни ків жі но чо го ро ду на —а, —я; вчи ти
ви би ра ти за кін чен ня імен ни ків з опо рою
на ви вче не пра ви ло; роз ви ва ти вмін ня ар гу -
мен ту ва ти свою по зи цію; ви хо ву ва ти лю -
бов до рід ної мо ви, вмін ня спів пра цю ва ти
в па рі і гру пі

Роз роб ка уро ку «Кру го о біг во ди в при -
ро ді. Збе ре жен ня во ди» з при ро до знав ст -
ва в 2-му кла сі
Дем чен ко Те тя на Во ло ди ми рів на, учи тель
по чат ко вих кла сів, Охтир ська шко ла
№ 3 Сум ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку з муль ти -
ме дій ною під трим кою, ме та яко го — фор -
му ва ти уяв лен ня про кру го о біг во ди в при -
ро ді; по ка за ти зв’язок кру го о бі гу во ди з її
влас ти вос тя ми; фор му ва ти уяв лен ня про
зна чен ня во ди в при ро ді, цін ність її для лю -
дей; роз ви ва ти спо сте реж ли вість, пі -
знаваль ний ін те рес, твор чі здіб нос ті; умін -
ня ана лі зу ва ти, зі став ля ти, до слід жу ва ти;
ви хо ву ва ти ес те тич не сприй нят тя при ро ди,
еко ло гіч ну куль ту ру, ак тив ність, праг нен ня
бе рег ти при род ні ба гат ст ва, охо ро ня ти їх,
зок ре ма во ду

Роз роб ка уро ку «Свій ські тва ри ни. По -
ход жен ня свій ських тва рин від ди ких»
з при ро до знав ст ва в 3-му кла сі
Де рій Ла ри са Гри го рів на, учи тель по чат ко -
вих кла сів, Ве ли ко ле пе ти ська шко ла
№ 1 Хер сон ської 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
з іс то рією одо маш нен ня тва рин; роз ши ри -
ти знан ня про свій ських тва рин та їх нє зна -
чен ня для лю ди ни; роз ви ва ти спо сте реж ли -
вість, ло гіч не мис лен ня; ви хо ву ва ти дбай -
ли ве став лен ня до тва рин і до вкіл ля

Роз роб ка уро ку «Впра ви на за сво єн ня
ви вче них таб лиць до да ван ня та від ні ман -
ня. За да чі на зна ход жен ня оста чі» з ма те -
ма ти ки в 1-му кла сі
Джим Оле на Ва си лів на, учи тель по чат ко -
вих кла сів, Кос тян ти нів ська спе ці а лі зо ва на
шко ла № 6 До нець кої обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко -
го — сфор му ва ти умо ви для за кріп лен ня

на ви чок об чис лень у ме жах ви вче них таб -
лиць; роз ви ва ти вмін ня розв’язу ва ти за да чі
на зна ход жен ня за лиш ку; про дов жи ти
фор му ван ня вмін ня розв’язу ва ти ін ші ви ди
ви вче них за дач; роз ви ва ти са мо ос віт ню,
ко му ні ка тив ну ком пе тен цію, ува гу, спо сте -
реж ли вість, пі знаваль ні ін те ре си, ло гіч не
мис лен ня; ви хо ву ва ти ін те рес до ма те ма ти -
ки

Роз роб ка уро ку «За кріп лен ня до да ван -
ня і від ні ман ня дво циф ро вих чи сел. Скла -
дан ня за да чі за ко рот ким за пи сом. Усні об -
чис лен ня за таб ли цею» з ма те ма ти ки в 2-
му кла сі
Джу ла Ле ся Во ло ди ми рів на, учи тель по чат -
ко вих кла сів, Львів ський НВК «Шко ла І сту -
пе ня — гім на зія».
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, на вчаль ні
ці лі яко го: учень уміє ус но до да ва ти й від ні -
ма ти чис ла час ти на ми, за сто со вує пра ви ла
до да ван ня чис ла до су ми, від ні ман ня чис ла
від су ми в об чис лен нях у ме жах 100 з пе ре -
хо дом че рез де ся ток, розв’язує за да чі
на збіль шен ня й змен шен ня чис ла на кіль ка
оди ниць, ана лі зує текст скла де ної за да чі,
ви ко рис то вує різ ні спо со би розв’язу ван ня
за да чі

Роз роб ка уро ку «За кріп лен ня до да ван -
ня і від ні ман ня дво циф ро вих чи сел. Скла -
дан ня за да чі за ко рот ким за пи сом. Усні об -
чис лен ня за таб ли цею» з ма те ма ти ки в 2-
му кла сі
Джу ла Ле ся Во ло ди ми рів на, учи тель по чат -
ко вих кла сів, Львів ський НВК «Шко ла І сту -
пе ня — гім на зія».
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, на вчаль ні
ці лі яко го: учень уміє ус но до да ва ти й від ні -
ма ти чис ла час ти на ми, за сто со вує пра ви ла
до да ван ня чис ла до су ми, від ні ман ня чис ла
від су ми в об чис лен нях у ме жах 100 з пе ре -
хо дом че рез де ся ток, розв’язує за да чі
на збіль шен ня й змен шен ня чис ла на кіль ка
оди ниць, ана лі зує текст скла де ної за да чі,
ви ко рис то вує різ ні спо со би розв’язу ван ня
за да чі

Роз роб ка уро ку «Лі на Кос тен ко «Ба ба
Ві хо ла», «Пря ля»» з лі те ра тур но го чи тан -
ня в 2-му кла сі
Дзи зен ко Люд ми ла Сер гі їв на, учи тель по -
чат ко вих кла сів, По пів ський НВК № 1 «За -
галь но ос віт ня шко ла І–ІІІ сту пе нів —до -
шкіль ний на вчаль ний за клад» Кар лів сько го
р-ну Пол тав ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — роз ши ри ти уяв лен ня
про кра су при ро ди взим ку, вчи ти роз кри -
ва ти об раз ний зміст вір ша-за гад ки; роз ви -
ва ти ло гіч не мис лен ня, уяву, спо сте реж ли -
вість; фор му ва ти вмін ня ана лі зу ва ти вір шо -
ві тво ри, вчи ти пра цю ва ти в па рах,
ви хо ву ва ти лю бов до при ро ди рід но го
краю, бе реж ли ве став лен ня до неї

Роз роб ка уро ку «Чис ло і циф ра 8. Утво -
рен ня чис ла 8. На пи сан ня циф ри 8» з ма те -
ма ти ки в 1-му кла сі
Ді ду сен ко Іри на Ві та лі їв на, учи тель по чат -
ко вих кла сів, Че му жів ська шко ла Змі їв -
сько го р-ну Хар ків ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко -

го — фор му ва ти уяв лен ня про утво рен ня
чис ла 8 з по пе ред ньо го та 1, озна йо ми ти
із циф рою 8; на вчи ти пи са ти циф ру 8; за -
кріп лю ва ти ну ме ра цію чи сел у ме жах 8,
умін ня скла да ти при кла ди на до да ван ня
в ме жах 8; роз ви ва ти кру го зір, мо ву,
пам’ять, мис лен ня, м’язи паль ців рук; ви хо -
ву ва ти на по лег ли вість, охай ність, чіт кість
у ро бо ті; вза є мо до по мо гу, ці ка вість до ма те -
ма ти ки

Роз роб ка уро ку «До слід жен ня дріб них
де та лей за до по мо гою лу пи. Прак тич на
ро бо та» з при ро до знав ст ва в 1-му кла сі
До ліш няк Оль га Ва си лів на, учи тель по чат -
ко вих кла сів, Яблу нів ська шко ла Ко сів сько -
го р-ну Іва но-Фран ків ської 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 ді тей
із лу пою; вчи ти до слід жу ва ти дріб ні де та лі
за до по мо гою лу пи; фор му ва ти вмін ня пра -
цю ва ти з лу пою; зна йо ми ти з та єм ни ця ми
при ро ди; роз ви ва ти пі знаваль ну ак тив -
ність; на вча ти до слід жу ва ти, по рів ню ва ти,
ана лі зу ва ти, ро би ти ви снов ки, зна хо ди ти
іс тот ні озна ки; ви хо ву ва ти цін ніс не став -
лен ня до дій с нос ті

Роз роб ка уро ку «Імен ник» з ук ра їн -
ської мо ви в 2-му кла сі
Дом б ров ська Ва лен ти на Ва си лів на, учи тель
по чат ко вих кла сів, Че ме ро вець кий НВК
№ 1 «ЗОШ І–ІІІ сту пе нів, лі цей та МНВК»
Хмель ницької обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — по глиб лю ва ти знан -
ня уч нів про сло ва на по зна чен ня жи вих іс -
тот і не жи вих пред ме тів, на вча ти уч нів роз -
пізнава ти імен ни ки за пи тан ня ми хто? що?;
сфор му ва ти уяв лен ня про фун к ці о ну ван ня
імен ни ків — влас них і за галь них назв; роз -
ви ва ти твор чі вмін ня, до слід ниць кий ін те -
рес, ус не та пи сем не мов лен ня; ви хо ву ва ти
на вич ки гра мот но го пись ма, по ва гу до рід -
но го сло ва, пра це люб ність

Роз роб ка уро ку «До да ван ня та від ні -
ман ня ба га то циф ро вих чи сел» з ма те ма ти -
ки в 4-му кла сі
Дон чен ко Те тя на Ста ніс ла вів на, учи тель
по чат ко вих кла сів, Ко бе ляць кий НВК
№ 1 Пол тав ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — удос ко на лю ва ти об -
чис лю валь ні на вич ки, до да ва ти і від ні ма ти
ба га то циф ро ві чис ла й іме но ва ні чис ла;
роз ви ва ти ло гіч не мис лен ня, ма те ма тич ну
мо ву уч нів, на вич ки спів пра ці; ви хо ву ва ти
по чут тя вза є мо до по мо ги та під трим ки

Роз роб ка уро ку «По рів нян ня чи сел
у ме жах 8» з ма те ма ти ки в 1-му кла сі

До ро ган чук Люд ми ла Ле он ті їв на, учи тель
по чат ко вих кла сів, НВК «Балт ська ЗОШ І–
ІІІ ст. № 2 — гім на зія» Оде ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — фор му ва ти по нят тя
чис ла як кіль кіс ної ха рак те рис ти ки кла су
скін чен них ек ві ва лен т них мно жин, уяв лен -
ня про сут ність до да ван ня та від ні ман ня

Роз роб ка уро ку «Ліч ба. Влас ти вос ті
пред ме тів. Прос то ро ві від но шен ня. По рів -
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нян ня пред ме тів за кіль кіс тю» з ма те ма ти -
ки в 1-му кла сі.
До ро хо ва На та лія Ана то лі їв на, учи тель по -
чат ко вих кла сів, Крас но град ська шко ла
№ 1 ім. О. І. Ко пи лен ка Хар ків ської 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 з на -
вчаль ним пред ме том — ма те ма ти кою; уточ -
ни ти вмін ня що до ліч би пред ме тів у ме жах
10; роз ви ва ти вмін ня по рів ню ва ти гру пи
пред ме тів за кіль кіс тю; роз ви ва ти ува гу,
мис лен ня, пам’ять; ви хо ву ва ти ба жан ня
вчи ти ся, ін те рес до уро ків ма те ма ти ки

Роз роб ка уро ку «Зов ніш ність» з ан г лій -
ської мо ви в 3-му кла сі
Ду бі ні на Ал ла Ми ко ла їв на, учи тель ан г лій -
ської мо ви, Бра ниць ка шко ла Боб ро виць ко -
го р-ну Чер ні гів ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку з муль ти -
ме дій ною під трим кою (ме ді ап ре зен та ція
до да єть ся), ме та яко го — по вто ри ти лек сич -
ний ма те рі ал, гра ма тич ні струк ту ри з те ми;
удос ко на лю ва ти на вич ки опе ру ван ня мов -
ни ми оди ни ця ми з ко му ні ка тив ною ме тою;
роз ви ва ти на вич ки ауді ю ван ня, діа ло гіч но -
го й мо но ло гіч но го мов лен ня, удос ко на лю -
ва ти фо не ти ку й ар ти ку ля цію зву ків; ви хо -
ву ва ти куль ту ру спіл ку ван ня

Роз роб ка уро ку «Впра ви на су міс ні дії.
За да чі на зу стріч ний рух» з ма те ма ти ки
в 4-му кла сі
Дуд ка Ка те ри на Во ло ди ми рів на, учи тель
по чат ко вих кла сів, Тав рій ська шко ла Ве се -
лів сько го р-ну За по різь кої обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко -
го — фор му ва ти вмін ня ви ко ну ва ти впра ви
на су міс ні дії, вчи ти за сто со ву ва ти на бу ті
знан ня при об чис лен ні зна чень ма те ма тич -
них ви ра зів, розв’язу ван ні рів нянь і не рів -
нос тей, за дач гео мет рич но го зміс ту, за кріп -
лю ва ти вмін ня розв’язу ва ти за да чі на зу -
стріч ний рух; вчи ти ко мен ту ва ти хід
розв’язан ня, ар гу мен ту ва ти влас ну дум ку;
роз ви ва ти ува гу, мис лен ня, ма те ма тич не
мов лен ня; ви хо ву ва ти бе реж ли ве став лен -
ня до до вкіл ля

Роз роб ка цик лу уро ків «Здо ров’я лю ди -
ни» з основ здо ров’я в 4-му кла сі
Дум ська На та лія Олек сан д рів на, учи тель
по чат ко вих кла сів, Че ме ро вець кий НВК
№ 1 «ЗОШ І — ІІІ сту пе нів, лі цей та МНВК»
Хмель ницької обл.
Ано та ція: Роз роб ка цик лу уро ків-тре нін гів

Роз роб ка уро ку «Скла дан ня есе» з ук -
ра їн ської мо ви в 4-му кла сі
Дум ська На та лія Олек сан д рів на, учи тель
по чат ко вих кла сів, Че ме ро вець кий НВК
№ 1 «ЗОШ І — ІІІ сту пе нів, лі цей та МНВК»
Хмель ницької 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 з но вим
ви дом тек с ту — есе, роз ви ва ти вмін ня ви -
слов лю ва ти свою дум ку, об ґ рун то ву ва ти її,
ви ра жа ти своє став лен ня до пред ме та ви -
слов лю ван ня, ви хо ву ва ти лю бов до близь -
ких, спів чут тя, ми ло сер дя

Роз роб ка уро ку «Не оз на че на фор ма ді -
єс ло ва» з ук ра їн ської мо ви в 4-му кла сі

Єгу по ва Ві та Пет рів на, учи тель по чат ко вих
кла сів, Ко ро ти чан ський лі цей Хар ків сько го
р-ну Хар ків ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — за крі пи ти і по гли би -
ти знан ня про не оз на че ну фор му ді єс ло ва;
ви роб ля ти вмін ня пра виль ної ста ви ти пи -
тан ня до не оз на че ної фор ми ді єс ло ва; зба -
га чу ва ти слов ни ко вий за пас; роз ви ва ти
зв’яз не мов лен ня; ви хо ву ва ти по зи тив ні
якос ті ха рак те ру на осно ві зраз ків на род ної
муд рос ті, ро зу мін ня не об хід нос ті ко лек тив -
них зу силь для до сяг нен ня ме ти

Роз роб ка уро ку «Про доб ро і ми ло сер -
дя» з пред ме та «Я у сві ті» в 3-му кла сі
Єлі сє є ва Вла дис ла ва Ми хай лів на, учи тель
по чат ко вих кла сів, Хар ків ська гім на зія
№ 116.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — про дов жи ти фор му -
ва ти у ді тей по нят тя «доб ро та», «Ми ло сер -
дя», «спів чут тя», «вдяч ність»; роз ви ва ти
вмін ня ана лі зу ва ти, ви би ра ти пра виль не рі -
шен ня, по ста ви ти се бе на міс це ін шо го; ви -
хо ву ва ти кра щі якос ті лю ди ни

Роз роб ка уро ку «Пись мо ве мно жен ня
круг лих ба га то циф ро вих чи сел на роз ряд -
ні чис ла» з ма те ма ти ки в 4-му кла сі
За бав ля є ва Те тя на Ана то лі їв на, учи тель по -
чат ко вих кла сів, Ме лі то поль ська шко ла
№ 7 За по різь кої обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку з муль ти -
ме дій ною під трим кою (ме ді ап ре зен та ція
до да єть ся), ме та яко го — по зна йо ми ти з ал -
го рит мом пись мо во го мно жен ня чи сел, ко -
ли обид ва множ ни ки за кін чу ють ся ну ля ми;
удос ко на лю ва ти об чис лю валь ні на вич ки;
роз ви ва ти мис лен ня, ува гу, ма те ма тич не
мов лен ня, твор чі мож ли вос ті, ло гіч не мис -
лен ня, на вич ки ро бо ти за об ра ним рів нем,
ви хо ву ва ти куль ту ру за пи сів, ін те рес до ма -
те ма ти ки, зміц ню ва ти ві ру у свої си ли,
спри я ти під ви щен ню са мо оцін ки, під го тов -
ки до до рос ло го жит тя, ви хо ву ва ти по чут тя
вза є мо до по мо ги, умін ня пра цю ва ти в ко -
ман ді

Роз роб ка уро ку «Кап ці для Свя то го
Ми ко лая» з об ра зот вор чо го мис тец т -

ва в 1-му кла сі
За лу ні на Ва лен ти на Во ло ди ми рів на, ви кла -
дач ди зай ну, жи во пи су, Во ло ди мир-Во лин -
ський пе да го гіч ний ко ледж ім. А. Ю. Крим -
сько го Во лин ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку з ме то дич -
ни ми до дат ка ми, ме та яко го — да ти ро зу -
мін ня по нять «доб ро», «спів чут тя», «лю бов
до ближ ньо го»; вчи ти утво рю ва ти но ві ко -
льо ри шля хом змі шу ван ня; за крі пи ти знан -
ня про ко льо ри ве сел ки, на вич ки ро бо ти
фар ба ми; роз ви ва ти твор чу уяву, фан та зію;
ви хо ву ва ти аку рат ність, то ле ран т ність, по -
ва гу до стар ших, умін ня ак тив но ді яти, на -
по лег ли вість у до сяг не ні ме ти, куль ту ру по -
ве дін ки та пра ці

Роз роб ка уро ку «Янго лят ко Зо ло то ку -
че рик. Ви ти нан ка» з об ра зот вор чо го мис -
тец т ва в 1-му кла сі
За лу ні на Ва лен ти на Во ло ди ми рів на, ви кла -
дач, Во ло ди мир-Во лин ський пе да го гіч ний

ко ледж ім. А. Ю. Крим сько го Во лин -
ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку з ме то дич ни -
ми до дат ка ми, ме та яко го — да ти по нят тя про
мис тец т во ви ти нан ки, на вчи ти скла да ти, ви -
рі зу ва ти та про рі за ти си лу ет ні фор ми; Роз ви -
ва ти на вич ки ро бо ти з па пе ром і но жи ця ми,
дріб ну мо то ри ку ру ки; фор мува ти сві то гляд,
ес те тич ний смак; ви хо ву ва ти ес те тич не став -
лен ня до де ко ра тив но-при клад но го мис тец -
тва, уяв лен ня про ду хов ні нор ми вза є мин між
людь ми: доб ро зич ли вість, чес ність, по ва гу

Роз роб ка уро ку «Які змі ни від бу ва ють -
ся в при ро ді во се ни? Спо сте ре жен ня за
яви ща ми при ро ди во се ни» з при ро до знав -
ст ва в 2-му кла сі
За нюк На та лія Олек сан д рів на, учи тель по -
чат ко вих кла сів, Луць ка шко ла № 25 Во лин -
ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — по гли би ти знан ня
про при род ні змі ни піз ньої осе ні; вчи ти по -
мі ча ти їх у при ро ді, спо сте рі га ти за при ро -
дою сво го краю; фор му ва ти ро зу мін ня вза -
ємо зв’яз ків у при ро ді на осно ві спо сте ре -
жень і ра ні ше на бу тих знань; роз ви ва ти
спо сте реж ли вість, пам’ять; ви хо ву ва ти лю -
бов до при ро ди

Роз роб ка уро ку «Зна ход жен ня біль шо -
го чис ла. Скла дан ня ви ра зів за ма люн ком»
з ма те ма ти ки в 1-му кла сі
Зуб ко ва Те тя на Во ло ди ми рів на, учи тель по -
чат ко вих кла сів, Ки їв ський НВК № 209
«Сузір’я».
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — на вчи ти зна хо ди ти
біль ше чис ло на осно ві мен шо го та різ ни ці;
ви роб ля ти об чис лю валь ні на вич ки до да -
ван ня та від ні ман ня в ме жах 10, умін ня
скла да ти ви ра зи за ма люн ком; роз ви ва ти
ло гіч не мис лен ня, пам’ять, зв’яз не мов лен -
ня; ви хо ву ва ти по чут тя пат рі о тиз му та по -
ва ги до дер жав них свят Укра ї ни

Роз роб ка уро ку «Пись мо ве ді лен ня ба -
га то циф ро во го чис ла на од но циф ро ве чис -
ло з оста чею» з ма те ма ти ки в 3-му кла сі
Зуб ко ва Те тя на Во ло ди ми рів на, учи тель по -
чат ко вих кла сів, Ки їв ський НВК № 209 «Су -
зір’я».
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
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 яко го — ви -
роб ля ти вмін ня пись мо во го ді лен ня ба га то -
циф ро вих чи сел на од но циф ро ві з оста чею;
за крі пи ти знан ня ал го рит му пись мо во го ді -
лен ня та пе ре вір ки ді лен ня мно жен ням;
роз ви ва ти вмін ня розв’язу ва ти за да чі різ -
них ти пів, ло гіч не мис лен ня, пам’ять та
зв’яз не мов лен ня; ви хо ву ва ти ма те ма тич ну
спо сте реж ли вість і кміт ли вість, то ва ри -
ськість та по чут тя вза є мо до по мо ги

Роз роб ка уро ку «Спо рід не ні сло ва. До -
бір спо рід не них слів» з ук ра їн ської мо ви
в 2-му кла сі
Зуб риць ка Ал ла Ана то лі їв на, учи тель по -
чат ко вих кла сів, Чер ня хів ська гім на зія Жи -
то мир ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — за кріп лю ва ти вмін ня
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до би ра ти спо рід не ні сло ва й ви зна ча ти ко -
рінь; роз різ ня ти гру пи слів, у яких ко ре ні
зву чать і пи шуть ся од на ко во, але ма ють різ -
не зна чен ня; роз ви ва ти зв’яз не мов лен ня,
ува гу; по пов ню ва ти слов ни ко вий за пас уч -
нів; ви хо ву ва ти лю бов до мо ви, по ва гу
до тра ди цій сво го на ро ду

Роз роб ка уро ку «Мно жен ня дво циф ро -
во го чис ла на од но циф ро ве» з ма те ма ти ки
в 3-му кла сі
Зюзь ко Ва лен ти на Вік то рів на, учи тель по -
чат ко вих кла сів, Сум ська за галь но ос віт ня
шко ла І–ІІІ сту пе нів № 26.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — озна йо ми ти зі спо со -
бом мно жен ня дво циф ро во го чис ла на од -
но циф ро ве; фор му ва ти вмін ня розв’язу -
вати за да чі на зна ход жен ня су ми двох
до бут ків; пе ре ві ри ти знан ня і вмін ня мно -
жи ти і ді ли ти на 10 і 100, на 1 і 0; фор му ва ти
вмін ня пра цю ва ти са мо стій но, роз ви ва ти
ло гіч не мис лен ня; ви хо ву ва ти пат рі о тич ні
по чут тя

Роз роб ка уро ку «Осін ні змі ни в жит ті
ко мах і риб» з при ро до знав ст ва в 2-му
класі
Зюзь ко Ва лен ти на Вік то рів на, учи тель по -
чат ко вих кла сів, Сум ська за галь но ос віт ня
шко ла І–ІІІ сту пе нів № 26.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — озна йо ми ти з осін ні -
ми змі на ми в жит ті ко мах та риб; по ка за ти
зв’язок змін у жит ті тва рин во се ни зі змі на -
ми в не жи вій при ро ді і у сві ті рос лин; про -
дов жи ти фор му ва ти вмін ня ана лі зу ва ти,
по рів ню ва ти і ви ді ля ти іс тот ні озна ки; ви -
хо ву ва ти ес те тич ні по чут тя

Роз роб ка уро ку «До да ван ня і від ні ман -
ня чис ла 0. Обчис лен ня зна чень ви ра зів.
По рів нян ня чи сел. Скла дан ня ви ра зів
із за да них чи сел» з ма те ма ти ки в 1-му
класі
Іва нен ко Окса на Пет рів на, учи тель по чат -
ко вих кла сів, Яго тин ська шко ла № 1 Ки їв -
ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку з муль ти -
ме дій ною під трим кою (ме ді ап ре зен та ція
до да єть ся), ме та яко го — роз гля ну ти ви пад -
ки до да ван ня і від ні ман ня 0; за кріп лю ва ти
ну ме ра цію в ме жах 10; фор му ва ти вмін ня
скла да ти і розв’язу ва ти при кла ди на до да -
ван ня і від ні ман ня за ма люн ка ми і прак тич -
ни ми ді ями; роз ви ва ти ло гіч не мис лен ня,
спо сте реж ли вість, кміт ли вість; ви хо ву ва ти
ко лек ти візм, охай ність, ста ран ність у ро -
боті

Роз роб ка уро ку «Пись мо бук ви и, скла -
дів, бук вос по лу чень з нею. Спи су ван ня
бук вос по лу чень, по да них дру ко ва ним
шриф том» з ук ра їн ської мо ви в 1-му кла сі
Іль ницька Ма рія Іва нів на, учи тель, Дро го -
биць ка шко ла № 10 Львів ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко -
го — озна йо ми ти з бук вою и та її еле мен та -
ми; сфор му ва ти прак тич ні вмін ня і на вич ки
ка лі гра фіч но го на пи сан ня бук ви (и), скла -
дів, бук вос по лу чень з нею; за крі пи ти на бу ті
знан ня про ви вче ні бук ви, про дов жи ти ро -
бо ту над роз вит ком ло гіч но го мис лен ня

та зв’яз но го мов лен ня; спри я ти ви хо ван ню
ува ги і ста ран нос ті; ви хо ву ва ти по ва гу один
до од но го

Роз роб ка уро ку «Лю ди на по чи на єть ся
з доб ра» з чи тан ня в 4-му кла сі
Ка зі мі ро ва Ва лен ти на Дмит рів на, учи тель
по чат ко вих кла сів, Сла вут ська шко ла № 1
Хмель ницької обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — фор му ва ти осмис ле -
не став лен ня до за галь но люд ських цін нос -
тей, учи ти пе ре жи ва ти по дії ра зом з ге ро я -
ми, від чу ва ти кра су в люд ських сто сун ках;
роз ви ва ти зв’яз не мов лен ня, пі знаваль ний
ін те рес, умін ня ви слов лю ва ти влас ну дум -
ку, ро би ти ви снов ки з про чи та но го; ви хо ву -
ва ти ві ру в си лу доб ра

Роз роб ка уро ку «Зву ки [л], [л’], по зна -
чен ня їх бук вою Л. За кріп лен ня» з на вчан -
ня гра мо ти в 2-му кла сі
Кай да ло ва Люд ми ла Іва нів на, учи тель по -
чат ко вих кла сів, Ма рі у поль ський НВК «гім -
на зія-шко ла» № 27 До нець кої обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — за кріп лю ва ти вмін ня
чи та ти скла ди і сло ва з бук вою л, зв’яз ні
тек с ти з ви вче ни ми бук ва ми; удос ко на лю -
ва ти на вич ки зву ко во го ана лі зу слів; про -
дов жу ва ти ро бо ту над фор му ван ням умінь
зі став ля ти зву ко ві мо де лі та ма люн ки; роз -
ви ва ти мов лен ня, уваж ність; ви хо ву ва ти
лю бов до при ро ди

Роз роб ка уро ку «Мої сто сун ки з ото -
чен ням. Кон ф лікт. Спо со би по до лан ня
кон ф лік тів» з кур су «Уро ки для стій ко го
роз вит ку» в 4-му кла сі
Ка лен ська Окса на Сте па нів на, учи тель по -
чат ко вих кла сів, Ко рос тен ська мі ська гім -
на зія № 7 Жи то мир ської обл.
Ано та ція: Кон с пект уро ку на за яв ле ну те му,
ме та яко го — озна йо ми ти з по нят тям «кон ф -
лікт», ви да ми кон ф лік тів, при чи на ми їх ви -
ник нен ня, по зи тив ни ми та не га тив ни ми сто -
ро на ми кон ф лік ту; фор му ва ти вмін ня без кон -
ф лік т но по во ди ти ся, вра хо ву ва ти ін те ре си
та по тре би ін ших; спри я ти роз вит ку ана лі тич -
них здіб нос тей; ви хо ву ва ти ввіч ли вість, доб -
ро зич ли вість, вмін ня пра цю ва ти в ко ман ді

Роз роб ка уро ку «Cло ва — на зви пред -
ме тів» з ук ра їн ської мо ви в 2-му кла сі
Кан тур Те тя на Ана то лі їв на, учи тель по чат -
ко вих кла сів, Ки їв ська спе ці а лі зо ва на шко -
ла з по глиб ле ним ви вчен ням іно зем них мов
№ 329 «Ло гос» ім. Ге ор гія Гон гад зе.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко -
го — по вто ри ти і уза галь ни ти знан ня про
сло ва, які є на зва ми пред ме тів; удос ко на -
лю ва ти вмін ня роз пізнава ти сло ва се ред ін -
ших слів, за кріп лю ва ти на вич ки на пи сан ня
слів з ве ли кої бук ви; зба га чу ва ти слов ни ко -
вий за пас уч нів; фор му ва ти на ці о наль ну
сві до мість шко ля рів; ви хо ву ва ти пат рі о тів
рід ної дер жа ви

Роз роб ка уро ку «Які в осе ні при кме ти»
з при ро до знав ст ва в 2-му кла сі
Ка пі тан Лю бов Іва нів на, учи тель по чат ко -
вих кла сів, Хуст ський НВК № 1 За кар пат -
ської обл.

Ано та ція: План-кон с пект уро ку з муль ти -
ме 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 осін ні ми мі ся ця ми; фор му ва ти уяв лен ня
про озна ки осе ні; роз кри ти іс то рію по ход -
жен ня назв мі ся ців осе ні; вчи ти опи су ва -
ти кра су при ро ди во се ни та по зи тив ні
емо ції, які во на ви кли кає; роз ви ва ти мов -
лен ня, спо сте реж ли вість, твор чу уяву,
ува гу, фан та зію, на вич ки ро бо ти в па рі;
ви хо ву ва ти лю бов та ша ноб ли ве став лен -
ня до при ро ди

Роз роб ка уро ку «Роз бір при кмет ни ка
як час ти ни мо ви» з ук ра їн ської мо ви
в 3-му кла сі
Кар по ва Оле на Ана то лі їв на, учи тель по чат -
ко вих кла сів, Крас но град ська шко ла № 1
ім. О. І. Ко пи лен ка Хар ків ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку з муль ти -
ме дій ною під трим кою (ме ді ап ре зен та ція
до да єть ся), ме та яко го — удос ко на лю ва ти
вмін ня вста нов лю ва ти зв’язок між імен ни -
ком і при кмет ни ком, ви зна ча ти рід і чис ло
при кмет ни ків, роз би ра ти при кмет ник як
час ти ну мо ви; роз ви ва ти ін фор ма цій но-пі -
знаваль ну, ко му ні ка тив ну, здо ров’яз бе рі -
гаю чу ком пе тен т нос ті, зв’яз не мов лен ня,
ор фо гра фіч ну пиль ність; ви хо ву ва ти лю бов
до при ро ди

Роз роб ка уро ку «Ство рен ня ані ма ції
Scratch за учас тю од но го спрай ту» з ін фор -
ма ти ки в 4-му кла сі
Ка те рин ка Оле на Іва нів на, учи тель ін фор -
ма ти ки в по чат ко вих кла сах, Чор но мор ська
шко ла № 4 Оде ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, на вчаль на ме та яко го — за крі пи ти
ме ха нізм ство рен ня ані мо ва но го об’єк та
шля хом до да ван ня та змі ни кос тю мів
спрай ту; на вча ти ся до да ва ти в про ект но ві
сце ни, про во ди ти змі ну сцен; до да ва ти
в про ект зву ко ві ефек ти, на лаш то ву ва ти їх

Роз роб ка уро ку «Склад чис ла 8» з ма те -
ма ти ки в 1-му кла сі
Ка чан Світ ла на Пет рів на, учи тель, Острів -
ський НВК «ЗОШ І–ІІ ст —ДНЗ» Ра ди ви -
лів сько го р-ну Рів нен ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — на осно ві прак тич них
дій роз гля ну ти різ ні ва рі ан ти скла ду чис ла
8, вчи ти скла да ти при кла ди на до да ван ня
з від по від дю 8, роз ви ва ти ло гіч не мис лен -
ння, ма те ма тич ну мо ву, твор чі мож ли вос ті,
ви хо ву ва ти цін ніс не став лен ня до ус ної на -
род ної твор чос ті

Роз роб ка до слід ниць ко го про ек ту
«Сим во ли Укра ї ни — рос ли ни» для 2-х
кла сів
Кель манська Ве ро ні ка Анто нів на, учи тель
по чат ко вих кла сів, Чор но мор ська шко ла
№ 4 Оде ської обл.
Ано та ція: Ме та про ек ту — роз ви ва ти ін те -
рес до пі знан ня іс то рії Укра ї ни, рід но го
краю; при щеп лю ва ти по чут тя гор дос ті, на -
ці о наль ної сві до мос ті, пат рі о тиз му; спри я -
ти роз ши рен ню сис те ми знань про сим во ли
Укра ї ни; фор му ва ти лю бов до Укра ї ни, кра -
си рід но го краю, по ва гу до тра ди цій Укра ї -
ни; роз ши ри ти знан ня про кві ти-обе ре ги, їх
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на род ні на зви, ство ри ти умо ви для роз вит -
ку ін те лек ту аль них, ко му ні ка тив них умінь,
твор чо го мис лен ня

Роз роб ка уро ку «З Укра ї ною в сер ці»
з на вчан ня гра мо ти та при ро до знав ст ва
в 1-му кла сі
Ке то ва Окса на Ва си лів на, учи тель по чат ко -
вих кла сів, Ки їв ська гім на зія схід них мов
№ 1.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — фор му ван ня вмін ня
скла да ти ре чен ня, зв’яза ні за зміс том, удос -
ко на лю ва ти на вич ки зву ко во го ана лі зу
слів; роз ши ри ти і по гли би ти знан ня про
Укра ї ну про її сим во ли, про мо ву та куль -
туру ук ра їн ців; ви хо ву ва ти лю бов до Бать -
ків щи ни

Роз роб ка уро ку «Ман д рів ка до Кра ї ни
ка зок» з чи тан ня в 2-му кла сі
Ки ри чен ко На та ля Вік то рів на, учи тель по -
чат ко вих кла сів, Хер сон ська спе ці а лі зо ва -
на шко ла № 27 з по глиб ле ним ви вчен ням ін -
фор ма ти ки та іно зем них мов.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — уза галь ни ти і сис те -
ма ти зу ва ти знан ня уч нів за роз ді лом
«Народ ні каз ки»; під три му ва ти ін те рес
до чи тан ня каз ки; роз ви ва ти пам’ять, спо -
сте реж ли вість, діа ло гіч не мов лен ня; зба га -
чу ва ти слов ни ко вий за пас; роз ви ва ти твор -
чі здіб нос ті уч нів

Роз роб ка уро ку «Шкіль ні пред ме ти»
з ан г лій ської мо ви в 3-му кла сі
Ки сіль Іри на Юрі їв на, учи тель ан г лій ської
мо ви, Бо рів ська шко ла № 1 ім. Ге роя Ра дян -
сько го Со ю зу В. С. Ко ліс ни ка Хар ків -
ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — ор га ні зу ва ти по вто -
рен ня лек сич них оди ниць; удос ко на лю ва ти
на вич ки чи тан ня та ауді ю ван ня; удос ко на -
лю ва ти на вич ки вжи ван ня кон ст рук ції
there is/ there are в ус но му мов лен ні; ор га -
нізу ва ти пись мо ве мов лен ня шко ля рів
у зв’яз ку із за про по но ва ною си ту а цією

Роз роб ка уро ку «Різ но ма ніт ність рос -
лин у при ро ді» з при ро до знав ст ва в 3-му
кла сі
Ко ва лен ко Лю бов Се ме нів на, учи тель по -
чат ко вих кла сів, Кра ма тор ська шко ла
№ 24 До нець кої обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко -
го — фор му ва ти уяв лен ня про різ но ма ніт -
ність рос лин но го сві ту, цін ність рос лин
у при ро ді; роз ви ва ти вмін ня уза галь ню ва -
ти, ро би ти ви снов ки, оці ню ва ти ре зуль та ти
ді яль нос ті (са мо оці ню ван ня і вза є мо пе ре -
вір ки); ви хо ву ва ти вза є мо по ва гу у спіль ній
ді яль нос ті, здат ність до са мо ви ра жен ня
кож но го уч ня, праг нен ня пі зна ти і ша ну ва -
ти при ро ду, тра ди ції сво го краю

Роз роб ка ви хов но го за хо ду «Як пах не
теп ло хліб!» для 3-х кла сів
Ко ва лен ко Лю бов Се ме нів ни, учи тель по -
чат ко вих кла сів, Кра ма тор ська шко ла
№ 24 До нець кої обл.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду, ме -
та яко го — роз ши ри ти знан ня про шлях

хліба з по ля до сто лу, озна йо ми ти з тво ра ми
по етів і пись мен ни ків, які оспі ву ва ли хліб,
з на род ни ми зви ча я ми і об ря да ми, з по ді я -
ми Го ло до мо ру 1932–1933 рр.; уза галь ню -
ва ти їх знан ня про ви ко нан ня хлі ба в жит ті
ук ра їн сько го на ро ду; при щеп лю ва ти по ва -
гу до хлі ба і лю дей, які до кла да ють сил, щоб
він прий шов до нас на стіл; ви хо ву ва ти пра -
це люб ність, ба жан ня бу ти ко рис ним лю дям

Роз роб ка уро ку «Рід імен ни ків: чо ло ві -
чий, жі но чий, се ред ній» з ук ра їн ської мо -
ви в 3-му кла сі
Ко ва лен ко Те тя на Андрі їв на, учи тель по -
чат ко вих кла сів, Гло бин ська шко ла № 3
Пол тав ської 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 з но ви ми
по нят тя ми: «рід імен ни ків», «чо ло ві чий
рід», «жі но чий рід», «се ред ній рід»; вчи ти
усві дом ле но роз різ ня ти рід імен ни ків; роз -
ви ва ти вмін ня ана лі зу ва ти й уза галь ню ва ти
мов ні яви ща; ви хо ву ва ти ін те рес до ви вчен -
ня ук ра їн ської мо ви

Ме то дич на роз роб ка «Хви лин ки ка лі -
гра фії» з ук ра їн ської мо ви в 2-х — 4-х
класах
Ко ва лен ко Те тя на Андрі їв на, учи тель по -
чат ко вих кла сів, Гло бин ська шко ла № 3
Пол тав ської обл.
Ано та ція: За про по но ва ні хви лин ки ка лі гра -
фії мож на про во ди ти на уро ках ук ра їн ської
мо ви в 2–4 кла сах як в ал фа віт но му по ряд -
ку, так і за від по від ни ми те ма ми. Учні не ли -
ше про пи су ють ка лі гра фіч но скла ди й сло -
ва, а й по яс ню ють їх зна чен ня. У ре зуль та ті
не тіль ки за кріп лю ють ся гра фіч ні на вич ки,
а й роз ши рю єть ся слов ни ко вий за пас, зба -
га чу єть ся мов лен ня

Роз роб ка уро ку «Ве ден ня та зу пин ка
м’яча» з фі зич ної куль ту ри в 3-му

класі
Ко валь Де нис Ана то лій о вич, учи тель фі зич -
ної куль ту ри, Че му жів ська шко ла Змі їв -
сько го р-ну Хар ків ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — ви ко на ти впра ви для
зміц нен ня м’язів сто пи; на вчи ти тех ні ки зу -
пин ки м’яча внут ріш нім скле пін ням сто пи;
по вто ри ти тех ні ку ве ден ня м’яча; спри я ти
роз вит ку ко ор ди на ції ру хів; ви хо ву ва ти
пози тив не став лен ня до за нять фі зич ною
куль ту рою

Роз роб ка уро ку «Во да та її влас ти вос ті.
За пуск про ек ту «В гос тях у Ка пі тош ки»»
з при ро до знав ст ва в 1-му кла сі
Ко вач Ві ра Іва нів на, учи тель по чат ко вих
кла сів, Віль ненська шко ла Ниж ньо сі ро -
гозь ко го рай о ну Хер сон ської 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 з влас ти -
вос тя ми во ди, учи ти спо сте рі га ти, по рів ню -
ва ти, ро би ти ви снов ки; роз ви ва ти твор чу
уяву, спо сте реж ли вість, умін ня ро би ти ви -
снов ки, при щеп лю ва ти ін те рес до ви вчен -
ня при ро до знав ст ва, ви хо ву ва ти бе реж не
став лен ня до во ди

Роз роб ка уро ку «Го рю чі ко рис ні ко па -
ли ни» з при ро до знав ст ва в 3-му кла сі

Ко жу хів ська Ра ї са Во ло ди ми рів на, учи тель
по чат ко вих кла сів, Го ро дець ка шко ла
Уман сько го р-ну Чер ка ської 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 з го рю -
чи ми ко рис ни ми ко па ли на ми; роз ви ва ти
до слід ниць ку скла до ву у сві то гля ді; фор му -
ва ти вмін ня здо бу ва ти знан ня на осно ві до -
слі дів; ви хо ву ва ти са мо стій ний ін те рес до
здо бут тя знань, бе реж ли ве став лен ня до
при род них ре сур сів

Роз роб ка уро ку «Дер жав ні сим во ли
у тво рах ук ра їн ських по етів» з лі те ра -

тур но го чи тан ня в 4-му кла сі
Ко зи на Оле на Олек сі їв на, учи тель по чат -
кових кла сів, Пе ре ще пин ський НВК «Ро ди -
на» Но во мос ков сько го р-ну Дніп ро пет ров -
ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку з муль ти -
ме дій ною під трим кою (ме ді ап ре зен та ція
до да єть ся), ме та яко го — удос ко на лю ва ти
на вич ки про дук тив но го ви раз но го чи тан ня
по етич них тво рів; вчи ти ана лі зу ва ти, зі -
став ля ти про чи та не; удос ко на ли ти вмін ня
са мо стій но здо бу ва ти знан ня; роз ви ва ти
зв’яз не мов лен ня, зо ро ву пам’ять, мис -
лення, ува гу, ес те тич ні по чут тя; роз ши ри ти
по нят тя про дер жав ні сим во ли; ви хо ву ва ти
лю бов і гор дість за Бать ків щи ну, її дер жав ні
сим во ли та ба жан ня ста ти пат рі о том
України

Роз роб ка уро ку «За кріп лен ня знань
про склад чис ла 6. Шес ти кут ни ки.
Обчис лен ня зна чень ви ра зів. чис ло вий
про мінь. Утво рен ня чи сел при лі чу ван -
ням і від лі чу ван ням 1» з ма те ма ти ки
в 1-му кла сі
Ко зі ян чук Іри на Ві та лі їв на, учи тель по чат -
ко вих кла сів, Ра до мишль ська гім на зія Жи -
то мир ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко -
го — вправ ля ти уч нів у скла дан ні різ них
випад ків скла ду чис ла 6; озна йо ми ти з шес -
ти кут ни ком, чис ло вим про ме нем, по глиб -
лю ва ти знан ня про гео мет рич ні фі гу ри;
роз ви ва ти об чис лю валь ні на вич ки, ло гіч не
мис лен ня, ма те ма тич не мов лен ня, пам’ять,
твор чі здіб нос ті; ви хо ву ва ти ба жан ня от ри -
му ва ти но ві знан ня

Роз роб ка уро ку «Дія мно жен ня. Знак
мно жен ня» з ма те ма ти ки в 2-му кла сі
Ко лес ник Ла ри са Олек сан д рів на, учи тель
по чат ко вих кла сів, Олек сі є во-Друж ків ська
шко ла № 13 Друж ків ської міськ ра ди До -
нець кої обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
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 яко го —
сфор му ва ти уяв лен ня про но ву ма те ма тич -
ну дію — мно жен ня та роз кри ти її зміст;
роз ви ва ти спо сте реж ли вість, умін ня ро -
бити са мо стій ні ви снов ки; ви хо ву ва ти
пізнаваль ний ін те рес до ма те ма ти ки; фор -
му ва ти уяв лен ня про зна чен ня ко рис ної їжі
в жит ті шко ля ра

Роз роб ка уро ку «Пра ви ла осо бис тої гі -
гі є ни. До гляд за ру ка ми. Прак тич на ро -
бота. Як пра виль но ми ти ру ки» з основ
здо ров’я в 1-му кла сі
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Ко ло мо єць Ва лен ти на Сер гі їв на, учи тель
по чат ко вих кла сів, Кам’ян ський НВК «За -
галь но ос віт ній на вчаль ний за клад — до -
шкіль ний на вчаль ний за клад № 36» Дніп ро -
пет ров ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко -
го — про дов жи ти ро бо ту з фор му ван ня
уяв лен ня про здо ро вий спо сіб жит тя; вчи ти
до во ди ти свою дум ку; роз ви ну ти знан ня
пра вил гі гі є ни й са ні тар них на ви чок; умі ти
кри тич но оці ню ва ти си ту а цію; роз ви ва ти
пі знаваль ну ак тив ність, за без пе чи ти по зи -
тив ну ат мо сфе ру в ко лек ти ві для до сяг нен -
ня спіль них ці лей; ви хо ву ва ти аку рат ність,
при щеп лю ва ти лю бов до чис то ти та по ряд -
ку; дбай ли ве став лен ня до сво го здо ров’я
та здо ров’я близь ких; аку рат ність

Ме то дич ний по сіб ник «Бе сі ди з по пе -
ред жен ня ди тя чо го трав ма тиз му для

уч нів 1–4 кла сів»
Кор нє ва І. І., Стад ник С. В., Ушин кі на С. В.,
Кар по ва О. А., Пет ро кі єн ко І. Г., Слав че -
ва О. С., Глад ко ва Т. М., До ро хо ва Н. А., Га -
лей С. Ф., Андру сен ко М. Л., учи те лі по чат -
ко вих кла сів, Крас но град ська шко ла № 1
ім. О. І. Ко пи лен ка Хар ків ської обл.
Ано та ція: Ме то дич ний по сіб ник для вчи те -
лів по чат ко вих кла сів

Ме то дич на роз роб ка «Ігро ві мо мен ти
на уро ках чи тан ня і мо ви в по чат ко вих
кла сах»
Ко ро є до ва На дія Іва нів на, учи тель по чат ко -
вих кла сів, Кам’ян ська шко ла № 30 Дніп ро -
пет ров ської 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: щоб ди ти на ма -
ла мож ли вість ефек тив но і якіс но за сво ю -
ва ти про гра мо вий ма те рі ал, щоб їй ці ка во
бу ло пра цю ва ти, слід за сто со ву ва ти іг ро ві
мо мен ти. По тріб но ство ри ти спе ці аль ну ат -
мо сфе ру, за ці ка ви ти ди ти ну, на ці ли ти її
на ви ко нан ня то го чи ін шо го за вдан ня, але
не нав’яз ли во, щоб їй са мій хо ті ло ся чи та ти
й пи са ти

По сіб ник «Не стан дар т ні за вдан ня та
фіз куль т х ви лин ки на уро ках у по чат ко -
вих кла сах»
Кот ляр Ал ла Вік то рів на, учи тель ін фор ма -
ти ки та по чат ко вих кла сів, Зо рян ська шко -
ла Ні коль сько го р-ну До нець кої обл.
Ано та ція: По сіб ник міс тить ком п лекс фіз -
куль т х ви ли нок для шко ля рів по чат ко вих
кла сів: гім нас ти ка до уро ків, пред мет ні фі -
зич ні хви лин ки, фіз куль т х ви лин ки і рух ли -
ві іг ри на ди на міч них пе рер вах, не стан дар т -
ні за вдан ня

Роз роб ка уро ку «За кріп лен ня знань
про зву ко ве зна чен ня бук ви «ша»» з на -
вчан ня гра мо ти в 1-му кла сі спе ці аль ної
шко ли
Крав чук Ал ла Олек сі їв на, учи тель по чат ко -
вих кла сів, Но во во лин ська спе ці аль на шко -
ла № 9 Во лин ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку з муль ти -
ме дій ною під трим кою (ме ді ап ре зен та ція
до да єть ся), ме та яко го — за крі пи ти знан ня
про бук ву «ша», її зву ко ве зна чен ня; удос -
ко на лю ва ти на вич ки ви раз но го чи тан ня,
зву ко во го й зву ко-бук ве но го ана лі зу слів;

зба га чу ва ти слов ни ко вий за пас; роз ви ва ти
фо не ма тич ний слух, ауді а тив ні вмін ня,
навич ки спіл ку ван ня в гру пі, ви раз но го,
дина міч но го чи тан ня; спри я ти роз вит ку
фанта зії, твор чос ті; ви хо ву ва ти дбай ли ве
став лен ня до при ро ди, ба жан ня обе рі га ти
пта хів

Роз роб ка уро ку «Ви зна чен ня на строю
у тво рі «Ро маш ка» Г. К. Андер се на» з лі те -
ра тур но го чи тан ня в 1-му кла сі
Кри жа нів ська Ма рія Ада мів на, учи тель по -
чат ко вих кла сів, Сту де ниць ка шко ла Ко -
рос ти шів сько го р-ну Жи то мир ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко -
го — на вча ти ви зна ча ти на стрій тво ру, ви -
раз но чи та ти твір, ана лі зу ва ти про чи та не;
роз ви ва ти твор чість, ви кли ка ти ба жан ня
скла да ти вір ші, опо ві дан ня, каз ки, ма лю ва -
ти ма люн ки; ви хо ву ва ти лю бов до пре крас -
но го, при ро ди, рід но го краю

Роз роб ка уро ку «Тех ні ка пла ван ня спо -
со бом «кроль» на гру дях» з фі зич ної куль -
ту ри в 4-му кла сі
Криш тоф На та лія Бог да нів на, учи тель по -
чат ко вих кла сів, Со каль ська шко ла № 4
Львів ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко -
го — спри я ти роз вит ку фі зич но го ста ну
та здо ров’я, за гар ту ван ня ор га ніз му; за крі -
пи ти озна йом лю ю чі впра ви з во дою; ви вчи -
ти тех ні ку ро бо ти рук при пла ван ні «кроль»
на гру дях; по вто ри ти тех ні ку ро бо ти ніг;
спри я ти роз вит ку си ли ди халь них м’язів,
ви три ва лос ті, сприт нос ті, ко ор ди на ції ру -
хів; ви хо ву ва ти дис цип лі ну, умін ня пра цю -
ва ти в ко ман ді, вза є мо до по мо гу

Роз роб ка уро ку «A trip to London» з ан г -
лій ської мо ви в 4-му кла сі
Куд ря шо ва Оле на Бо ри сів на, учи тель ан г -
лій ської мо ви, Ні ко поль ська шко ла № 10
Дніп ро пет ров ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку з муль ти -
ме дій ною під трим кою, ме та яко го — озна -
йо ми ти зі сто ли цею Ве ли кої Бри та нії, її ви -
знач ни ми пам’ят ка ми; роз ви ва ти твор чі
здіб нос ті, умін ня зна хо ди ти не стан дар т ні
рі шен ня, пі знаваль ні (ста ви ти і від по ві да ти
на пи тан ня, шу ка ти ін фор ма цію, об ґ рун -
тову ва ти, до во ди ти, пам’ять, ува га, мов на
здо гад ка) і ро зу мо ві (ло гіч не й об раз не
мислен ня, уза галь нен ня, сис те ма ти за ція)
вмін ня; роз ши рю ва ти кру го зір; ви хо ву ва ти
ін те рес до ви вчен ня іно зем ної мо ви, ша -
ноб ли ве став лен ня до куль ту ри й іс то рії
іншої кра ї ни

Роз роб ка уро ку «Мно жен ня ба га то -
циф ро вих чи сел на три циф ро ві ви ду 1578 *
403. За да чі на рух і зна ход жен ня пло щі»
з ма те ма ти ки в 4-му кла сі
Кук со ва Вік то рія Ми ко ла їв на, учи тель
почат ко вих кла сів, Сум ська шко ла № 12
ім. Б. Бе рес тов сько го.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко -
го — озна йо ми ти з мно жен ням ба га то циф -
ро вих чи сел на три циф ро ві у ви пад ку, ко ли
дру гий множ ник в се ре ди ні міс тить нуль;
роз ви ва ти об чис лю валь ні на вич ки, ло гіч не
мис лен ня; са мо ана ліз, са мо кон т роль, са мо -
оцін ку; за кріп лю ва ти вмін ня розв’язу ва ти

за да чі на рух і пло щу, умін ня ана лі зу ва ти,
уза галь ню ва ти

Сис те ма уро ків з ук ра їн ської мо ви
в 2-му кла сі
Ку ниць ка Ла ри са Ми хай лів на, учи тель по -
чат ко вих кла сів, Кри во різь ка шко ла № 93
Дніп ро пет ров ської обл.
Ано та ція: Роз роб ка сис те ми уро ків з ук ра -
їн ської мо ви

Роз роб ка уро ку «Бук ве ні та чис ло ві
вира зи. Зна ход жен ня зна чень чис ло вих
та бук ве них ви ра зів» з ма те ма ти ки в 2-му
кла сі
Ку цо ва Люд ми ла Ада мів на, учи тель по чат -
ко вих кла сів, За по різь ка гім на зія № 6.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко -
го — по зна йо ми ти з ви мо га ми до за пи су
бук ве них ви ра зів і прий о ма ми їх об чис лень
че рез ор га ні за цію по шу ко во-до слід ниць кої
ді яль нос ті; фор му ва ти вмін ня ви ко рис то ву -
ва ти знан ня при розв’язан ні ви ра зів, за дач;
ство ри ти в кла сі ат мо сфе ру спіль но го
творчо го по шу ку, спів пра ці; за без пе чи ти
від по від ний рі вень роз вит ку уч нів: здат -
ність до ана лі зу, пла ну ван ня на вчаль них
дій, спо сте реж ли вос ті, ува ги, пам’яті, мо ви,
твор чих здіб нос тей

Роз роб ка уро ку «При кмет ни ки-си но ні -
ми й при кмет ни ки-ан то ні ми» з ук ра їн -
ської мо ви в 4-му кла сі
Ку чер Оле на Ми ко ла їв на, учи тель по чат -
кових кла сів, Кам’ян ський НВК «За галь но -
ос віт ній на вчаль ний за клад — до шкіль ний
на вчаль ний за клад № 36» Дніп ро пет ров -
ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко -
го — по гли би ти знан ня про при кмет ник,
йо го зна чен ня у мов лен ні, зв’язок з імен ни -
ка ми; удос ко на лю ва ти на вич ки ка лі гра фії,
ор фо гра фіч но-гра ма тич но го пись ма; роз -
ви ва ти пам’ять, ло гіч не мис лен ня, зв’яз не
мов лен ня; роз ви ва ти праг нен ня са мо вдос -
ко на лю ва ти ся, са мо стій но здо бу ва ти знан -
ня; ви хо ву ва ти пра цьо ви тість, ви кли ка ти
ін те рес до пред ме та; спри я ти про буд жен -
ню по чут тя лю бо ві до рід но го сло ва

Роз роб ка уро ку «Піз ня осінь» з ук ра їн -
ської мо ви в 1-му кла сі
Куч ма Світ ла на Іва нів на, учи тель по чат ко -
вих кла сів, Ста ро біль ська шко ла № 1 Лу ган -
ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — по пов ню ва ти й ак ти -
ві зу ва ти слов ни ко вий за пас; роз ви ва ти
вмін ня роз по ві да ти за ма люн ка ми; ак ти ві -
зу ва ти знан ня й умін ня, одер жа ні на по пе -
ред ніх уро ках, сло ва ввіч ли вос ті, на вча ти
діа ло гіч но го мов лен ня; при щеп лю ва ти лю -
бов до ук ра їн ської мо ви, чут ли вість до пре -
крас но го в при ро ді, уваж не і ша ноб ли ве
став лен ня до лю дей

Роз роб ка уро ку «Гру день рік кін чає,
а зи му по чи нає. Г. Дем чен ко «Де ти, бі лоч -
ко, жи веш?»» з ук ра їн ської мо ви в 2-му
кла сі
Куш ка Вік то рія Іва нів на, учи тель по чат ко -
вих кла сів, Кра ма тор ська шко ла № 24 До -
нець кої обл.
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Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко -
го — ви яви ти знан ня про се зон ні змі ни
в при ро ді, знан ня зи мо вих мі ся ців; роз -
вива ти чи таць кі вмін ня та мов лен нє ві на -
вички; зба га чу ва ти й ак ти ві зу ва ти слов -
нико вий за пас; при щеп лю ва ти ін те рес
до ви вчен ня ук ра їн ської мо ви; ви хо ву ва ти
лю бов до при ро ди, фор му ван ня со ці о куль -
тур ної та ко му ні ка тив ної ком пе тен т нос ті

Роз роб ка уро ку «Вправ лян ня в до бо рі
слів для пе ре вір ки не на го ло ше них [е],[и]
в ко ре ні сло ва» з ук ра їн ської мо ви в 3-му
кла сі
Ла рі на Оле на Ми ко ла їв на, учи тель по чат -
ко вих кла сів, Ки їв ська спе ці а лі зо ва на шко -
ла з по глиб ле ним ви вчен ням іно зем них мов
№ 329 «Ло гос» ім. Ге ор гія Гон гад зе.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко -
го — фор му ва ти вмін ня гра мот но пи са ти
сло ва з не на го ло ше ни ми зву ка ми [е], [и]
в ко ре ні, за кріп лю ва ти пра ви ло пе ре вір ки
не на го ло ше них [е], [и]; фор му ва ти вмін ня
зна хо ди ти пе ре вір не сло во шля хом змі ни
фор ми сло ва або під бо ром спіль но ко ре не -
во го сло ва; зба га чу ва ти слов ни ко вий за пас,
роз ви ва ти фо не ма тич ний слух, ор фо гра -
фіч ну зір кість, ува гу, ви хо ву ва ти лю бов
до рід но го краю

Роз роб ка уро ку «Роз кла дан ня чис ла
на два до дан ки. До да ван ня чи сел час ти на -
ми. За да чі на зна ход жен ня не ві до мо го до -
дан ка. По бу до ва від різ ка» з ма те ма ти ки
в 1-му кла сі
Ле о но ва Оле на Во ло ди ми рів на, учи тель по -
чат ко вих кла сів, НВК «Балт ська ЗОШ І–ІІІ
ст. № 2 — гім на зія» Оде ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку з муль ти -
ме 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 розв’язу ван ням при кла дів на до да ван ня
з пе ре хо дом че рез де ся ток за до по мо гою
прий о му до да ван ня час ти на ми; за крі пи ти
вмін ня розв’язу ва ти за да чі на зна ход жен ня
не ві до мо го до дан ка, об чис лю валь ні на вич -
ки; роз ви ва ти пам’ять, ло гіч не мис лен ня,
ува гу, мов лен ня; ви хо ву ва ти то ва ри ськість,
пра цьо ви тість, охай ність

Роз роб ка уро ку «Пись мо ма лої бук ви ч
(«че»)» з на вчан ня гра мо ти в 1-му кла сі
Лог ви нюк Світ ла на Вік то рів на, учи тель по -
чат ко вих кла сів, Ко рос тен ська мі ська гім -
на зія № 7 Жи то мир ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — на вчи ти уч нів пи са ти
ряд ко ву бук ву ч («че»)», по єд ну ва ти її з ін -
ши ми бук ва ми у сло вах; пи са ти скла ди
та сло ва з нею; за кріп лю ва ти на вич ки ка лі -
гра фіч но го пись ма; роз ви ва ти зв’яз не мов -
лен ня пер шо клас ни ків

Роз роб ка уро ку «Скла дан ня тек с ту-
опи су «Со няш ник»» з ук ра їн ської мо ви
в 3-му кла сі
Ло за Ва лен ти на Вік то рів на, учи тель по чат -
ко вих кла сів, Дніп ро пет ров ська шко ла
№ 108.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — удос ко на лю ва ти
вмін ня скла да ти текст-опис, стис ло та по -
слі дов но ви слов лю ва ти дум ку, фор му ва ти

вмін ня до би ра ти най більш влуч ні при кмет -
ни ки під час опи су пред ме та, ви ко рис то ву -
ва ти по рів нян ня; роз ви ва ти зв’яз не мов -
лен ня, мис лен ня, спо сте реж ли вість, умін -
ня по рів ню ва ти, зі став ля ти; ви хо ву ва ти
лю бов до рід но го сло ва, на ці о наль них тра -
ди цій, на род ної муд рос ті, до кра си і гар мо -
нії на вко лиш ньо го сві ту, лю бов до рід но го
краю

Роз роб ка уро ку «Кар ти ни зи ми у тво -
рах Лі ни Кос тен ко. Лі на Кос тен ко «Ба ба
Ві хо ла», «Пря ля»» з лі те ра тур но го чи тан -
ня в 2-му кла сі
Лу каш Лі дія Во ло ди ми рів на, учи тель по чат -
ко вих кла сів, Све ська спе ці а лі зо ва на шко ла
№ 2 — лі цей Ямпіль сько го р-ну Сум -
ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку з муль ти -
ме дій ною під трим кою (ме ді ап ре зен та ція
до да єть ся), ме та яко го — озна йо ми ти ді тей
з твор чіс тю Лі ни Кос тен ко; на вча ти ви -
разно го та сві до мо му чи тан ня, роз кри ва ти
об раз, зоб ра же ний у вір шах, по рів ню ва ти
їх, про дов жу ва ти фор му ва ти вмін ня пра -
цю вати в па рі, у гру пах; роз ви ва ти фан та -
зію, ус не мов лен ня; ви хо ву ва ти лю бов
до приро ди

Роз роб ка уро ку «По вто рен ня ви вче них
таб лиць мно жен ня і ді лен ня. Розв’язу ван -
ня за дач» з ма те ма ти ки в 2-му кла сі
Лу ко ші на На та лія Ва си лів на, учи тель по -
чат ко вих кла сів, Чер ні гів ський лі цей № 22.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле ну
те му з муль ти ме дій ною під трим кою (меді -
ап ре зен та ція до да єть ся), ме та яко го — по -
вто ри ти і за крі пи ти таб ли ці мно жен ня і ді -
лен ня чи сел 2 і 3; фор му ва ти вмін ня зна хо -
ди ти пе ри метр пря мо кут ни ка; роз ви ва ти
ло гіч не мис лен ня; ви хо ву ва ти са мо стій ність

Ме то дич на роз роб ка «Ре кор ди Укра ї ни
в ма те ма тич них за да чах» з ма те ма ти ки
для 1-х — 4-х кла сів
Лю би чен ко Люд ми ла Бо ри сів на, учи тель
по чат ко вих кла сів, Хар ків ська шко ла
№ 101.
Ано та ція: До бір ка тек с то вих за дач, які
мож на ви ко рис та ти для пат рі о тич но го ви -
хо ван ня уч нів по чат ко вих кла сів

Роз роб ка уро ку «По слі дов ність чи сел
від 0 до 10. По рів нян ня в ме жах 10» з ма те -
ма ти ки в 1-му кла сі
Ма зур На та ля Пет рів на, учи тель по чат ко -
вих кла сів, Чор но мор ська шко ла № 4 Оде -
ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку з муль ти -
ме дій ною під трим кою (ме ді ап ре зен та ція
до да єть ся), на вчаль на ме та яко го — по вто -
ри ти по слі дов ність чи сел пер шо го де сят ка;
удос ко на лю ва ти об чис лю валь ні на вич ки;
за крі пи ти знан ня про за да чу; про дов жи ти
фор му ва ти вмін ня ана лі зу ва ти за да чі; за -
крі пи ти вмін ня по рів ню ва ти чис ла; про дов -
жи ти фор му ва ти на вич ки по рів нян ня чи -
сел; за кріп лю ва ти вмін ня ста ви ти за пи тан -
ня і від по ві да ти на них

Роз роб ка уро ку «Звук [о], по зна чен ня
йо го бук ва ми Оо. Зву ко вий ана ліз

слів, їх мо де лю ван ня. Скла дан ня ре чень

за ма люн ка ми» з на вчан ня гра мо ти в 1-му
кла сі
Ман д ри ка Оль га Гри го рів на, учи тель по -
чат ко вих кла сів, Че му жів ська шко ла Змі їв -
сько го р-ну Хар ків ської 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 ді тей
з но вою бук вою Оо, її зву ко вим зна чен ням;
удос ко на лю ва ти на вич ки зву ко во го ана лі зу
слів, умін ня скла да ти ре чен ня за ма люн -
ком, зба га чу ва ти слов ник уч нів, сві то гляд,
пам’ять, зв’яз не мов лен ня; ви хо ву ва ти
праце люб ність й ша ноб ли ве став лен ня
до тва рин

Роз роб ка уро ку «Лі те ра тур ні каз ки»
з чи тан ня в 2-му кла сі
Ма ри ні на Оле на Во ло ди ми рів на, учи тель
по чат ко вих кла сів, Ви сов ська шко ла Сар -
нен сько го р-ну Рів нен ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — да ти по нят тя «лі те -
ратур ні каз ки»; вчи ти ана лі зу ва ти зміст
тво ру, да ва ти ха рак те рис ти ки ге ро ям; роз -
ви ва ти пам’ять, мис лен ня, ува гу; ви хо ву ва -
ти чуй ність, доб ро зич ли вість, гос тин ність,
по ряд ність

Роз роб ка уро ку «Змі ню ван ня ді єс лів
за ча са ми» з ро сій ської мо ви в 3-му кла сі
Ма рі но ва Ва лен ти на Бо ри сів на, учи тель по -
чат ко вих кла сів, Но вог ро дів ська шко ла
№ 9 До нець кої обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко -
го — фор му ва ти по нят тя про мор фо ло гіч ні
озна ки ді єс ло ва; ви роб ля ти вмін ня ви зна -
ча ти час ді єс ло ва, від різ ня ти од ну ча со ву
фор му від ін шої; ство ри ти мі ні-про ект з те -
ми уро ку; роз ви ва ти вмін ня роз різ ня ти ча -
со ві фор ми, пра виль но їх ужи ва ти; удос ко -
на лю ва ти на вич ки ка лі гра фії, роз ви ва ти
емо цій ну сфе ру, мов лен ня, мис лен ня, уяву,
твор чі здіб нос ті, умін ня ро би ти ви снов ки,
са мо оцін ку, са мо кон т роль; ви хо ву ва ти ко -
му ні ка тив ні на вич ки, ви кли ка ти ба жан ня
до по ма га ти од не од но му, пра цю ва ти в па рі,
ви ко ну ва ти різ ні ро лі (лі де ра, ви ко нав ця)

Роз роб ка уро ку «Най кра щий у сві ті лі -
тун, ма ши ніст і мо то цик ліст — Кар л сон,
що жи ве на да ху. А. Лін д г рен «Ма лий
і Кар л сон, що жи ве на да ху» з лі те ра тур -
но го чи тан ня в 3-му кла сі
Ма чу лі на Ні на Ми хай лів на, учи тель по чат -
ко вих кла сів, Ле бе дин ська шко ла № 4 Сум -
ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко -
го — озна йо ми ти з твор чіс тю А. Лін д г рен,
спри я ти за сво єн ню зміс ту каз ки, удос ко на -
лю ва ти на вич ки сві до мо го ви раз но го чи -
тан ня, стис ло го пе ре ка зу ван ня, умін ня ви -
зна ча ти ком по зи цій ні час ти ни; вправ ля ти
уч нів у ви раз но му чи тан ні діа ло гів; роз ви -
ва ти зв’яз не мов лен ня, об раз не мис лен ня,
твор чу уяву, чи таць кі на вич ки; ви хо ву ва ти
по чут тя від да нос ті в друж бі, лю бов до ху -
дож ньо го сло ва

Роз роб ка уро ку «Зи ма-кра су ня» з лі те -
ра тур но го чи тан ня в 3-му кла сі
Мель ник Оле на Ген на ді їв на, учи тель по чат -
ко вих кла сів, Кам’ян ський НВК «За галь но -
ос віт ній на вчаль ний за клад — до шкіль ний
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на вчаль ний за клад № 36» Дніп ро пет ров -
ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко -
го — по зна йо ми ти з тво ра ми ві до мих пись -
мен ни ків про зи му; удос ко на лю ва ти на вич -
ки швид ко го, усві дом ле но го чи тан ня; вчи ти
ана лі зу ва ти ху дож ні тво ри; зба га чу ва ти
слов ни ко вий за пас; роз ви ва ти на вич ки
вираз но го чи тан ня, зв’яз не мов лен ня,
пам’ять, ло гіч не і кри тич не мис лен ня, куль -
ту ру мов лен ня, праг нен ня са мо вдос ко на -
лю ва ти ся, умін ня ви слов лю ва ти свої дум ки,
са мо стій но здо бу ва ти знан ня, пра цю ва ти
ко лек тив но; ви хо ву ва ти лю бов до по етич -
но го сло ва, при ро ди; ес те тич ні по чут тя

Роз роб ка уро ку «Ґуд зи ки. При ши ван ня
ґуд зи ків» із тру до во го на вчан ня в 4-му
кла сі спе ці аль ної шко ли
Ми ко лен ко Те тя на Сте па нів на, учи тель
тру до во го на вчан ня, Ба лак лій ська спе ці аль -
на шко ла-ін тер нат Хар ків ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко -
го — зна йо ми ти з при зна чен ням, фор мою,
ко льо ром і роз мі ром ґуд зи ків; учи ти при -
ши ва ти ґуд зи ки з дво ма та чо тир ма на скріз -
ни ми от во ра ми; роз ви ва ти еле мен ти ло гіч -
но го мис лен ня на осно ві зба га чен ня слов -
ни ка на зва ми тру до вих опе ра цій, вчи ти
по рів ню ва ти; роз ви ва ти стій кість, прос то -
ро ве орі єн ту ван ня, умін ня ви ко ну ва ти тру -
до ві опе ра ції за на оч ною опо рою; удос ко на -
лю ва ти дріб ну мо то ри ку, точ ність і ско ор -
ди но ва ність ру хів; ви хо ву ва ти охай ність,
ор га ні зо ва ність, ес те тич ний смак

Роз роб ка уро ку «Кон ф лікт» з ри то ри ки
в 3-му кла сі
Ми ку ляк Ал ла Юрі їв на, учи тель по чат ко -
вих кла сів, По лон ський НВК № 2 «За галь -
но ос віт ня шко ла І–ІІІ сту пе нів № 7 — до -
шкіль ний на вчаль ний за клад» Хмель -
ницької 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 з по нят -
тя ми «кон ф лікт», «спір», «дис пут», вчи ти
ро зу мі ти стан спів бе сід ни ка, шу ка ти те,
що об’єд нує, а не роз’єд нує спів бе сід ни ків;
пра виль но ін то ну ва ти ре чен ня під час кон -
ф лік т ної си ту а ції; озна йо ми ти з пра ви ла ми
по ве дін ки в кон ф лік т ній си ту а ції; ви хо ву -
ва ти ба жан ня взя ти за пра ви ло уни ка ти
кон ф лік т них си ту а цій

Збір ник те ма тич них пе ре вір них ро біт
з лі те ра тур но го чи тан ня для 2-го класу

Ми хай лен ко Те тя на Іва нів на, учи тель по -
чат ко вих кла сів, Дніп ро дзер жин ська шко -
ла № 30 Дніп ро пет ров ської обл.
Ано та ція: Збір ник спря мо ва ний на роз ви -
ток пі знаваль них ін те ре сів і здіб нос тей уч -
нів, зо рі єн то ва ний на по зи тив ний прин цип
оці ню ван ня, сприяє ста нов лен ню од нієї
з най го лов ні шої ком пе тен т нос ті — «Умін ня
вчи ти ся», роз ви ває вмін ня са мо стій но
розв’язу ва ти за вдан ня, під ви щу ва ти рі вень
са мо оцін ки, твор чо мис ли ти

Роз роб ка уро ку «Таб ли ця ді лен ня на 5.
Впра ви і за да чі на за сво єн ня таб ли ці
ділен ня на 5. Збіль шен ня та змен шен ня
чисел у кіль ка ра зів» з ма те ма ти ки в 2-му
кла сі

Ми хай ли на На та лія Во ло ди ми рів на, учи -
тель по чат ко вих кла сів, Не хво ро щан ська
шко ла Но во сан жар сько го- р-ну Пол тав -
ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та
якого — фор му ва ти в уч нів ариф ме тич ні
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 ви ра зів мно жен ня і ді лен ня; роз ви ва -
ти ло гіч не мис лен ня, охай ність, ува гу,
ста ран ність

Роз роб ка уро ку «Пра во пис пре фік сів
роз-, без- пе ре нос слів з пре фік са ми. Ви -
раз не чи тан ня» з ук ра їн ської мо ви в 3-му
кла сі
Мі сюк Та ма ра Фе до рів на, учи тель по чат ко -
вих кла сів, При луць ка шко ла № 12 Чер ні -
гів ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку з муль ти -
ме 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 лі те -
ра тур ною ви мо вою й на пи сан ням пре фік -
сів роз-, без-; за кріп лю ва ти вмін ня роз різ -
ня ти пре фік си й прий мен ни ки, пра виль но
їх пи са ти, пе ре но си ти; роз ви ва ти ор фо -
графіч ну пиль ність, ува гу до ус но го і дру ко -
ва но го сло ва; зба га чу ва ти слов ни ко вий за -
пас уч нів ан то ні ма ми з пре фік са ми роз-,
без-; ви хо ву ва ти по чут тя доб ро ти, по ва ги
до бать ків

Роз роб ка уро ку «При кмет ни ки-си но ні -
ми та при кмет ни ки-ан то ні ми. Ужи ван ня
при кмет ни ків у пря мо му та пе ре нос но му
зна чен нях» з ук ра їн ської мо ви в 4-му
класі
Мі щен ко На та лія Ві та лі їв на, за ступ ник ди -
рек то ра з на вчаль ної ро бо ти, За по різь ка
са на тор на шко ла-ін тер нат № 7.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко -
го — за крі пи ти знан ня про при кмет ник;
озна йо ми ти із си но ні міч ни ми й ан то ні міч -
ни ми зна чен ня ми при кмет ни ків; учи ти
вжи ва ти при кмет ни ки в пря мо му та пе ре -
нос но му зна чен нях, фор му ва ти на вич ки
ка лі гра фіч но го пись ма, умін ня оці ню ва ти
свою на вчаль ну ді яль ність; роз ви ва ти мов -
лен ня, спо сте реж ли вість, умін ня пра цю -
вати в па рах, гру пах; по пов ню ва ти слов ни -
ко вий за пас; тре ну ва ти ся да ва ти пов ну й
ви чер п ну від по відь на за пи тан ня; спри я ти
ви хо ван ню са мо стій нос ті, ор га ні зо ва нос ті;
ви хо ву ва ти лю бов до рід ної мо ви

Роз роб ка уро ку «Зи мо ві на род ні свя та»
з му зич но го мис тец т ва в 3-му кла сі
Мов чан Ал ла Ана то лі їв на, учи тель му -
зично го мис тец т ва, Охтир ська шко ла
ім. Р. К. Ра пія Сум ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку з муль ти -
ме 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 на -
род ни ми тра ди ці я ми зу стрі чі зи мо вих свят;
роз ви ва ти твор чі здіб нос ті, емо цій ність;
роз кри ти особ ли вос ті ін то на цій ної ви раз -
нос ті об ря до вих пі сень-щед рі вок і пі сень
зи мо во го цик лу; ви хо ву ва ти ін те рес до на -
род ної піс ні, зи мо вих ка лен дар но-об ря до -
вих пі сень

Роз роб ка уро ку «Аплі ка ція з ви ко ри -
стан ням ни ток. За сто су ван ня ни ток. Ви ди
ни ток. По слі дов ність дій під час ви го -
товлен ня ап лі ка ції з ни ток. Аплі ка ція з ни -
ток «Ко тик»» з тру до во го на вчан ня в 2-му
кла сі
Мо ги лей На дія Ми хай лів на, учи тель по чат -
ко вих кла сів, Ми хай лів ська шко ла Кам’ян -
сько го р-ну Чер ка ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко -
го — фор му ван ня клю чо вих ком пе тен т нос -
тей: умін ня вчи ти ся (са мо ор га ні зо ву ва ти ся
до на вчаль ної ді яль нос ті, го ту ва ти ро бо че
міс це); за галь но куль тур ної (до три му ва ти ся
норм по ве дін ки); со ці аль ної (про дук тив на
спів пра ця з од но клас ни ка ми); здо ров’яз бе -
рі га ю чої (ма ти по нят тя про здо ров’я, здо ро -
вий спо сіб жит тя, без печ ну по ве дін ку);
ком пе тен т нос ті з ІКТ (вмін ня до бу ва ти,
осмис лю ва ти, ви ко рис то ву ва ти ін фор ма -
цію); фор му ван ня пред мет них ком пе тен т -
нос тей: озна йо ми ти з ви да ми ни ток; фор -
му ва ти вмін ня ви го тов ля ти ви ро би з ни ток;
роз ви ва ти уяву, фан та зію, дріб ну мо то ри ку
паль ців рук; ви хо ву ва ти лю бов до пра ці

До слід ниць ко-ін фор ма цій ний про ект
з основ здо ров’я в 4-му кла сі
Мо ги лей На дія Ми хай лів на, учи тель по чат -
ко вих кла сів, Ми хай лів ська шко ла Кам’ян -
сько го р-ну Чер ка ської обл.
Ано та ція: Ме та про ек ту: по гли би ти знан ня
уч нів про до гляд за зу ба ми; про вес ти до -
слід ниць ку ро бо ту між уч ня ми та вчи те ля -
ми; роз ви ва ти ба жан ня твор чо го по шу ку,
до слід жу ва ти ма те рі ал, ро би ти ви снов ки,
спіл ку ва ти ся в гру пі; ви хо ву ва ти бе реж ли -
ве став лен ня до сво го здо ров’я

Роз роб ка уро ку «Зги нан ня і скла дан ня
па пе ру. Ви го тов лен ня сю жет них ап лі ка -
цій з па пе ру і кар то ну «Їжа чок»» з тру до -
во го на вчан ня в 2-му кла сі
Мо ги лей На дія Ми хай лів на, учи тель по чат -
ко вих кла сів, Ми хай лів ська шко ла Кам’ян -
сько го р-ну Дніп ро пет ров ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — да ти за галь ні уяв лен -
ня про кар тон, ви ди кар то ну та йо го при -
зна чен ня, влас ти вос ті та га лу зі йо го за сто -
су ван ня; роз ви ва ти фан та зію та уяву,
дріб ну мо то ри ку рук; ви хо ву ва ти бе реж -
ливе став лен ня до ма те рі а лу, з яким пра -
цюють

Роз роб ка уро ку «Муд рим ніх то не вро -
див ся, а на вчив ся. Ле ся Укра їн ка «Бі да на -
вчить»» з лі те ра тур но го чи тан ня в 4-му
кла сі
Мо роз Те тя на Ро ма нів на, учи тель по чат ко -
вих кла сів, Тер но піль ська об лас на екс пе -
римен таль на ком п лек с на шко ла мис тецтв
ім. Ге ре ти.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв -
лену 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 —
ви кли ка ти ін те рес до твор чос ті Ле сі Укра їн -
ки; роз ши ри ти і по гли би ти знан ня про по -
ете су; роз ви ва ти вмін ня оці ню ва ти вчин ки
пер со на жів; зна хо ди ти зоб ра жу валь но-ви -
ра жаль ні за со би опи су ге ро їв; ви хо ву ва ти
ін те рес до на род ної муд рос ті, ба жан ня
вчити ся
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Роз роб ка уро ку «Ліч ба в ме жах 20.
Розв’язу ван ня за дач на від ні ман ня» з ма -
те ма ти ки в 1-му кла сі
Му ля ро ва На та лія Во ло ди ми рів на, учи тель
по чат ко вих кла сів, Вер х ньо лан нів ська шко -
ла Кар лів сько го р-ну Пол тав ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — по вто ри ти й уза галь -
ни ти розв’язу ван ня за дач на від ні ман ня;
удос ко на лю ва ти об чис лю валь ні на вич ки
уч нів у ме жах 20; роз ви ва ти ло гіч не мис -
лен ня; ви хо ву ва ти лю бов до пра ці

Роз роб ка уро ку «Про ект «Кві ти в мо є -
му жит ті»» з при ро до знав ст ва в 2-му кла сі
Не сте ров ська Та ма ра Сер гі їв на, учи тель
по чат ко вих кла сів, Іва но во се ли щен ська
шко ла Гло бин сько го р-ну Пол тав ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв -
лену 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 —
ді зна ти ся яко мо га біль ше про кві ти; учи ти
пра виль но до гля да ти за кві та ми кла су
та шкіль но го по двір’я; з’ясу ва ти зна чен ня
кві тів для лю ди ни, на вко лиш ньо го се ре до -
ви ща; ак ту а лі зу ва ти знан ня про кім нат ні й
де ко ра тив ні кві ти, їх лі ку валь ні влас ти вос -
ті, про тра ди ції ук ра їн ців, пов’яза ні з кві та -
ми; роз ви ва ти пі знаваль ний ін те рес, чут тя
кра си; ви хо ву ва ти дбай ли ве став лен ня
до при ро ди, усві дом лен ня влас ної від по -
відаль нос ті за її збе ре жен ня та при мно -
ження; спри я ти зміц нен ню доб рих сто сун -
ків між уч ня ми та бать ка ми під час ро бо ти
над про ек том

Роз роб ка уро ку «Таб ли ця мно жен ня
чис ла 2. Таб ли ця ді лен ня на 2» з ма те ма ти -
ки в 2-му кла сі
Не сте ров ська Та ма ра Сер гі їв на, учи тель
по чат ко вих кла сів, Іва но во се ли щен ська
шко ла Гло бин сько го р-ну Пол тав ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку з муль ти -
ме дій ною під трим кою (ме ді ап ре зен та ція
до да єть ся), ди дак тич на ме та яко го — ак ту а -
лі зу ва ти ро зу мін ня сут нос ті ариф ме тич -
них дій мно жен ня та ді лен ня, їх вза є -
мозв’язок, ро зу мін ня пе ре став но го за ко ну
мно жен ня; до слі ди ти скла де ну таб ли цю
мно жен ня чис ла 2, таб ли цю ді лен ня
на 2 та таб ли цю ділен ня зі зна чен ня ми час -
т ки — чис ла 2; на вча ти за сто со ву ва ти таб -
лич ні ре зуль та ти під час ви ко нан ня вправ
на об чис лен ня

Роз роб ка уро ку «На пи сан ня ма лої бук -
ви з, скла дів та слів із нею. Скла дан ня
та за пис ре чень» з на вчан ня гра мо ти
в 1-му кла сі
Ні кі фо ро ва Анто ні на Іва нів на, учи тель
почат ко вих кла сів, Чер во но жов т не вий
НВК Ста нич но-Лу ган сько го р-ну Лу ган -
ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко -
го — на вчи ти пи са ти ма лу бук ву з, з’єд ну ва -
ти її з ін ши ми; пе ре пи су ва ти ру ко пис ни ми
бук ва ми дру ко ва ні лі те ри, збе рі га ю чи пра -
виль ну фор му, ши ри ну, ви со ту букв, пра -
виль не роз та шу ван ня на ряд ку; роз ви ва ти
фо не ма тич ний слух, ло гіч не мис лен ня, ува -
гу, пам’ять; зба га чу ва ти слов ни ко вий за пас;
ви хо ву ва ти від по ві даль ність, лю бов до при -
ро ди; при вча ти до са мо ана лі зу

Роз роб ка уро ку «Різ но ма ніт ність рос -
лин у при ро ді» з при ро до знав ст ва в 3-му
кла сі
Но ві ко ва Іри на Ва лен ти нів на, учи тель по -
чат ко вих кла сів, Ве ли ко ле пе ти ська шко ла
№ 1 Хер сон ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — фор му ва ти уяв лен ня
про різ но ма ніт ність рос лин но го сві ту (про
во до рос ті, мо хи, хво щі, па по ро ті, хвой ні
та квіт ко ві рос ли ни), їх озна ки; роз ви ва ти
вмін ня роз різ ня ти окре мі рос ли ни цих
груп, ро зу мі ти зна чен ня їх у при ро ді і в
жит ті лю ди ни; ви роб ля ти вмін ня уза галь -
ню ва ти, ро би ти ви снов ки; ви хо ву ва ти спо -
сте реж ли вість, до пит ли вість, вза є мо по ва гу
у спіль ній ді яль нос ті, здат ність до са мо ви -
ра жен ня кож но го уч ня, лю бов до рос лин,
лю бов до рід но го краю

Роз роб ка уро ку «Друж ба» з основ здо -
ров’я в 1-му кла сі
Овер чен ко Ла ри са Гри го рів на, учи тель по -
чат ко вих кла сів, Смі лян ська шко ла № 11
Чер ка ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — да ти по нят тя, що та ке
друж ба; на вча ти ді тей зна хо ди ти спіль ну
мо ву з од но клас ни ка ми; роз ви ва ти ба жан -
ня ви хо ву ва ти по зи тив ні ри си ха рак те ру;
ви хо ву ва ти по чут тя друж би, вза є мо до -
помо ги

Роз роб ка уро ку «В. Су хо млин ський
“Я хо чу ска за ти своє сло во”» з лі те ра тур -
но го чи тан ня в 2-му кла сі
Овлах Вік то рія Ми ко ла їв на, учи тель по чат -
ко вих кла сів, За по різь ка гім на зія № 45.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко -
го — ак ту а лі зу ва ти і роз ши рю ва ти знан ня
про твор чість В. Су хо млин сько го; роз ви ва -
ти спо сте реж ли вість, мов лен ня, твор чу
уяву, кри тич не мис лен ня; ви хо ву ва ти
цінніс не став лен ня до при ро ди, здат ність
ди ви тись і ба чи ти, слу ха ти і чу ти

Цикл уро ків з на вчан ня гра мо ти (чи -
тан ня) для 1-го кла су
Олій ник Світ ла на Олек сан д рів на, учи тель
по чат ко вих кла сів, Ше пе тів ська шко ла
І–ІІІ сту пе нів — гім на зія Хмель -
ницької обл.
Ано та ція: Роз роб ка цик лу уро ків

Роз роб ка уро ку «По нят тя про при слів -
ник як час ти ну мо ви» з ук ра їн ської мо ви
в 4-му кла сі
Осін ська Світ ла на Ми ко ла їв на, учи тель по -
чат ко вих кла сів, Овруць ка № 3 Жи то мир -
ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку з муль ти -
ме 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 основ ни ми озна ка ми при слів ни ка; на вча -
ти роз різ ня ти се ред по да них слів при слів -
вни ки, ста ви ти до них пи тан ня; фор му ва ти
мов но-мов лен нє ві ком пе тен ції; роз ви ва ти
твор чу уяву та пі знаваль ну ак тив ність;
вихо ву ва ти спо сте реж ли вість і цін ніс не
став лен ня до мо ви та мов лен ня

Роз роб ка уро ку «Щас ли во го Різ д ва!»
з ан г лій ської мо ви в 3-му кла сі

Охот ська Те тя на Пав лів на, учи тель ан г лій -
ської мо ви, Спе ці а лі зо ва на еко но мі ко-
право ва шко ла з по глиб ле ним ви вчен ням
іно зем ної мо ви при ват но го ви що го на -
вчаль но го за кла ду Хар ків ський гу ма ні тар -
ний уні вер си тет «На род на ук ра їн ська
акаде мія».
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му. 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

Роз роб ка уро ку «В. Бі ан ки «Хвос ти»»
з лі те ра тур но го чи тан ня в 2-му кла сі
Па щен ко Ва лен ти на Тро хи мів на, учи тель
по чат ко вих кла сів, Ку ра хів ська шко ла
№ 5 Мар’їн сько го р-ну До нець кої обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за -
явлену те му, ме та яко го — роз ши рен ня
чи тацько го кру го зо ру, роз ви ток ін те ре су
до чи тан ня; фор му ван ня вмін ня са мо стій -
но 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 -
ро ди

Роз роб ка уро ку «Су час ний комп’ютер -
ний світ. Без печ ний Інтер нет» з ін фор ма -
ти ки в 4-му кла сі
Пет ри чен ко Окса на Ле о ні дів на, учи тель
по чат ко вих кла сів, Хмель ницький НВК
№ 4.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку з муль ти -
ме дій ною під трим кою (ме ді ап ре зен та ція
до да єть ся), ме та яко го — по зна йо ми ти з іс -
то рією ви ник нен ня комп’юте ра, проб ле ма -
ми Інтер не ту; фор му ва ти на ви ки по ве дін ки
в ін фор ма цій но му сус піль ст ві з ме тою
безпеч но го ко рис ту ван ня Інтер не том;
розви ва ти кри тич не мис лен ня, про во ди ти
ана ліз ді яль нос ті; ви хо ву ва ти дис цип лі ну
при ко рис ту ван ні Інтер не том, го тов ність
прийти на до по мо гу, куль ту ру спіл ку ван ня
в ме ре жі

Роз роб ка уро ку «Про що мрі ють сні -
жин ки?» з ро сій ської мо ви в 4-му кла сі
Пи ро го ва Ла ри са Во ло ди ми рів на, учи тель
по чат ко вих кла сів, Оде ська шко ла № 92.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — на вчи ти опи су ва ти
пред мет, ста ви ти пи тан ня й від по ві да ти
на них, да ти ін фор ма цію про сні жин ки, пи -
са ти твір з еле мен та ми опи су; роз ви ва ти
пи сем не мов лен ня, фан та зію; ви хо ву ва ти
доб ро ту, лю бов до при ро ди, до пит ли вість

Роз роб ка уро ку «Імен ник як час ти на
мо ви. Імен ни ки, що озна ча ють на зви іс тот
і не іс тот» з ук ра їн ської мо ви в 3-му кла сі
Плакс Ла ри са Бо ри сів на, учи тель по чат ко -
вих кла сів, Сум ська шко ла № 23.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко -
го — фор му ва ти вмін ня роз пізнава ти імен -
ник за йо го іс тот ни ми озна ка ми; вчи ти роз -
різ ня ти на зви іс тот і не іс тот; роз ви ва ти пі -
знаваль ну ак тив ність, умін ня бу ду ва ти
пов ні від по ві ді на за пи тан ня, зна хо ди ти
імен ни ки в тек с тах; зба га чу ва ти слов ни ко -
вий за пас; удос ко на лю ва ти на вич ки гра -
мот но го пись ма; ви хо ву ва ти куль ту ру спіл -
ку ван ня, уваж ність
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Роз роб ка уро ку «По свя та в ко за ча та»
для 1-х кла сів
По клон ська Світ ла на Олек сі їв на, учи тель
фі зич ної куль ту ри, Дер га чів ський лі цей
№ 2 Хар ків ської 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 з куль -
тур но-на ці о наль ним се ре до ви щем шля хом
від род жен ня ко заць ких тра ди цій; роз ви ва -
ти швид кість, си лу, сприт ність, кміт ли вість;
за ці ка ви ти іс то рією на ро ду; ви хо ву ва ти
пат рі о тизм, по ва гу, лю бов до ми ну ло го й
сьо го ден ня Укра ї ни, ба жан ня за хи ща ти
свою Бать ків щи ну

Роз роб ка уро ку «Влас ти вос ті до да ван -
ня» з ма те ма ти ки в 2-му кла сі
Пол тав ська Ва лен ти на Андрі їв на, учи тель
по чат ко вих кла сів, За по різь кий НВК
«Вибір».
Ано та ція: План-кон с пект уро ку 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 уяв -
лен ня про влас ти вос ті до да ван ня, умін ня
ви ко рис то ву ва ти ці влас ти вос ті для зруч -
нос ті об чис лень; тре ну ва ти об чис лю валь ні
на вич ки, умін ня ана лі зу ва ти та розв’язу ва -
ти тек с то ві за да чі; роз ви ва ти ло гіч не мис -
лен ня, уяву, мов лен ня, пам’ять; ви хо ву ва ти
лю бов до ма те ма ти ки

Роз роб ка уро ку «За кріп лен ня таб ли ці
мно жен ня чис ла 2. Розв’язу ван ня вправ
і за дач на дві дії різ но го сту пе ня» з ма те ма -
ти ки в 2-му кла сі
По сош ко Люд ми ла Фе до рів на, учи тель по -
чат ко вих кла сів, Бер дян ська шко ла № 7
Запо різь кої обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку з муль ти ме -
дій ною під трим кою (ме ді ап ре зен та ція до да -
єть ся), ме та яко го — фор му ва ти на вич ки
розв’язу ван ня при кла дів і за дач, які вклю ча -
ють дії різ но го сту пе ня; за крі пи ти знан ня
з те ми «Мно жен ня чис ла 2»; роз ви ва ти ло -
гіч не мис лен ня і ува гу; ви хо ву ва ти на по лег -
ли вість, по чут тя від по ві даль нос ті, друж би

Роз роб ка уро ку «Угор щи на — каз ко ва
кра ї на-сад» з кур су «Ма лень кі ук ра їн ці
по до ро жу ють кра ї на ми Євро со ю зу» в 4-му
кла сі
По хва лен ко Окса на Юрі їв на, за ступ ник
дирек то ра з на вчаль но-ви хов ної ро бо ти,
Львів ський НВК «За галь но ос віт ня шко ла-
ін тер нат І сту пе ня — спе ці а лі зо ва на шко ла-
ін тер нат ІІ–ІІІ сту пе нів» Бе рис лав сько го р-
ну Хер сон ської обл.
Ано та ція: Кон с пект уро ку на за яв ле ну те му
з муль ти ме дій ною пре зен та цією, ме та яко -
го — про дов жи ти зна йо ми ти з кра ї на ми —
чле на ми Євро со ю зу; озна йо ми ти з гео гра -
фіч ни ми особ ли вос тя ми, при ро дою, куль -
ту рою Угор щи ни; вдос ко на лю ва ти на вич ки
по шу ку в тек с ті від по ві дей на пи тан ня;
фор му ва ти на вич ки ро бо ти з гео гра фіч ни -
ми кар та ми, на вич ки ро бо ти в гру пі; роз ви -
ва ти ло гіч не мис лен ня; ви хо ву ва ти по ва гу
до куль ту ри та тра ди цій ін ших на ро дів

Роз роб ка уро ку «Розв’язу ван ня за дач
на зна ход жен ня пло щі пря мо кут ни ка
і квад ра та» з кур су «Еле мен ти гео мет рії»
в 4-му кла сі

По хва лен ко Окса на Юрі їв на, за ступ ник
дирек то ра з на вчаль но-ви хов ної ро бо ти,
Львів ський НВК «За галь но ос віт ня шко ла-
ін тер нат І сту пе ня — спе ці а лі зо ва на шко ла-
ін тер нат ІІ–ІІІ сту пе нів» Бе рис лав сько го
р-ну Хер сон ської обл.
Ано та ція: Кон с пект уро ку на за яв ле ну те -
му, ме та яко го — за крі пи ти знан ня уч нів
про пло щу фі гур; учи ти за сто со ву ва ти фор -
му ли під час розв’язу ван ня за дач; фор му ва -
ти вмін ня за сто со ву ва ти от ри ма ні знан ня
на прак ти ці та в жит ті; роз ви ва ти ло гіч не
мис лен ня, уяву, пам’ять, ува гу; ви хо ву ва ти
ін те рес до ви вчен ня ма те ма ти ки

Роз роб ка уро ку «За галь не по нят тя про
імен ник. Імен ни ки, що озна ча ють на зви іс -
тот і не іс тот» з ук ра їн ської мо ви в 3-му
кла сі
Пран нік Ві ра Во ло ди ми рів на, пе да гог-ор га -
ні за тор, Но во ла за рів ська шко ла Ка зан ків -
сько го р-ну Ми ко ла їв ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко -
го — роз ши рю ва ти знан ня про імен ник;
удос ко на лю ва ти вмін ня ви ді ля ти імен ник
се ред ін ших час тин мо ви че рез пра виль но
по став ле не за пи тан ня, озна йо ми ти з тер мі -
на ми: «на зви іс тот» і «на зви не іс тот»; зба га -
чу ва ти слов ни ко вий за пас і вдос ко на лю ва -
ти на вич ки гра мот но го пись ма; ви хо ву ва ти
лю бов до рід ної зем лі

Роз роб ка уро ку «Імен ник» з ук ра їн -
ської мо ви в 4-му кла сі

При ще па Окса на Ми хай лів на, учи тель по -
чат ко вих кла сів, Че ме ро вець кий НВК № 1
«ЗОШ І–ІІІ сту пе нів, лі цей та МНВК»
Хмель ницької обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — за крі пи ти знан ня уч -
нів про від мі ню ван ня імен ни ків; роз ви ва ти
вмін ня по рів ню ва ти, ана лі зу ва ти; зба га чу -
ва ти слов ни ко вий за пас шко ля рів; ви хо ву -
ва ти ін те рес до ви вчен ня мо ви

Роз роб ка уро ку «Во дой ми Укра ї ни»
з при ро до знав ст ва в 1-му кла сі
Пу зен ко Лі лія Сте па нів на, учи тель по чат -
ко вих кла сів, По пас нян ська № 1 Лу ган -
ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко -
го — фор му ва ти уяв лен ня про во дой ми
Укра ї ни; озна йо ми ти з при род ни ми та
штуч ни ми во дой ма ми, най біль ши ми річ ка -
ми й озе ра ми; про дов жи ти фор му ва ти
вмін ня й на вич ки ро бо ти з кар тою, під руч -
ни ком; роз ви ва ти до пит ли вість, пі знаваль -
ний ін те рес до ви вчен ня во дойм Укра ї ни;
ви хо ву ва ти лю бов до при ро ди, бе реж не
став лен ня до во дойм рід но го краю

Роз роб ка уро ку «Мої за хоп лен ня» з ан -
г лій ської мо ви в 3-му кла сі
Пуш ка рьо ва Оль га Олек сан д рів на, учи тель
ан г лій ської мо ви, Ве ли коз нам’ян ська шко -
ла № 1 Кам’ян сько-Дніп ров сько го р-ну За -
по різь кої обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко -
го — за крі пи ти лек сич ні оди ни ці, від пра -
цю ва ти їх в ус но му і пи сем но му мов лен ні;
роз ви ва ти на вич ки діа ло гіч но го мов лен ня
за те мою, ви ко рис то ву ю чи струк тур ні
групи Do you like?; I don’t like/I like; Let’s;

від пра цьо ву ва ти тех ні ку чи тан ня на осно ві
вправ під руч ни ка; удос ко на лю ва ти фо не -
ма тич ний слух; ви хо ву ва ти лю бов до ак тив -
но го від по чин ку

Роз роб ка уро ку «Спо сте ре жен ня за
сло ва ми з омо ні міч ни ми ко ре ня ми» з ук -
ра їн ської мо ви в 2-му кла сі
Реб рій На та ля Ми хай лів на, учи тель по чат -
ко вих кла сів, Хер сон ська спе ці а лі зо ва на
шко ла № 27 з по глиб ле ним ви вчен ням ін -
фор ма ти ки та іно зем них мов.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — учи ти роз різ ня ти
сло ва з омо ні міч ни ми ко ре ня ми; за кріп лю -
ва ти вмін ня до би ра ти спо рід не ні сло ва та
ви зна ча ти ко рінь; роз ви ва ти на вич ки зв’яз -
но го мов лен ня; зба га чу ва ти слов ни ко вий
за пас уч нів; ви хо ву ва ти ін те рес до ма те рі а -
лу, що ви вча єть ся

Роз роб ка уро ку «Із чо го це ви го тов ле -
но» з при ро до знав ст ва в 1-му кла сі
Ре вя кі на Іри на В’ячес ла вів на, учи тель по -
чат ко вих кла сів, Ме лі то поль ська гім на зія
№ 19 За по різь кої обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку з муль ти -
ме дій ною під трим кою, ме та яко го — озна -
йо ми ти ся з при род ни ми ма те рі а ла ми,
з яких зроб ле ні пред ме ти, не об хід ні лю ди -
ні; на вчи ти ся на во ди ти при кла ди при род -
них ма те рі а лів, з яких лю ди на ви роб ляє
пред ме ти вжит ку; да ти уяв лен ня про ви -
роб ниц т во де рев’яних ви ро бів, ча ву ну, ста -
лі, тка нин; роз ви ва ти вмін ня до слід жу ва ти
при род ні об’єк ти й об’єк ти, ство ре ні лю ди -
ною; вчи ти ся дбай ли во ста ви ти ся до при -
род них ба гатств, по ва жа ти пра цю лю дей

Роз роб ка уро ку «З моєї ма те ма тич ної
скар б нич ки» з ма те ма ти ки в 4-му кла сі
Рє пі на Іри на Олек сі їв на, учи тель по чат ко -
вих кла сів, Лу бен ська шко ла № 2 Пол тав -
ської обл.
Ано та ція: Кон с пект уро ку на за яв ле ну те -
му, ме та яко го — удос ко на лю ва ти вмін ня
зна хо ди ти зна чен ня ви ра зів на су міс ні дії
з ба га то циф ро ви ми чис ла ми, зна ти по ря -
док дій; фор му ва ти на вич ки швид ких ус них
об чис лень; від пра цьо ву ва ти вмін ня роз -
в’язу ва ти за да чі на зна ход жен ня се ред -
нього ариф ме тич но го; роз ви ва ти мис лен -
ня, пам’ять, ува гу, на вич ки ка лі гра фіч но го
пись ма; ви хо ву ва ти ста ран ність, на по лег -
ли вість, пра це люб ність, по чут тя вза є мо до -
по мо ги, ба жан ня до по ма га ти дру зям, по ва -
гу до лю дей пра ці

Роз роб ка уро ку «Ти в мо є му сер ці,
Укра ї но!» з лі те ра тур но го чи тан ня в 4-му
кла сі
Ру да Окса на Олек сан д рів на, учи тель по чат -
ко вих кла сів, Острозь кий НВК «Шко ла І–
ІІІ ст. — гім на зія» Рів нен ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — по зна йо ми ти уч нів
із жит тє вим і твор чим шля хом по ета
О. О. Унді ра, пре зен ту ва ти йо го збір ки по -
езій; роз ви ва ти на вич ки ви раз но го чи тан ня
вір шів, при щеп лю ва ти ін те рес до твор чос ті
по ета, ви хо ву ва ти по чут тя гор дос ті за по -
ета-зем ля ка та ви хо ву ва ти цін ніс не став -
лен ня до мис тец т ва
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Роз роб ка уро ку «Чер во на ша поч ка»
з ма те ма ти ки в 1-му кла сі
Ру ден ко На та лія Ми хай лів на, учи тель по -
чат ко вих кла сів, Боб ро виць ка шко ла № 2
Чер ні гів ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко -
го — сфор му ва ти вмін ня утво рю ва ти чис ло
9 до да ван ням оди ни ці до по пе ред ньо го чис -
ла, озна йо ми ти з циф рою 9 і на вчи ти її пи -
са ти, за крі пи ти ну ме ра цію в ме жах 9; роз -
ви ва ти вмін ня ана лі зу ва ти і по рів ню ва ти,
удос ко на лю ва ти на вич ки са мо кон т ро лю;
за охо чу ва ти спів пра цю ді тей, ви хо ву ва ти
то ва ри ські вза є ми ни та по чут тя ко лек ти -
візму

Роз роб ка уро ку «Укра їн ська мо ва —
дер жав на мо ва Укра ї ни» з кур су «Я і Укра -
ї на» в 4-му кла сі
Ру ден ко Оле на Ми ко ла їв на, учи тель, Ста -
ро ду бів ська шко ла Ман гуш сько го р-ну
Донець кої обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко -
го — сфор му ва ти по нят тя про ук ра їн ську
мо ву, по глиб лю ва ти знан ня про дер жав ну
мо ву; роз кри ти кра су і ме ло дій ність рід ної
мо ви; роз ви ва ти мов лен нє вий за пас слів,
ува гу, мис лен ня; ви хо ву ва ти лю бов до рід -
ної мо ви, ба жа ти біль ше ді зна ти ся про неї,
пра виль но нею ко рис ту ва ти ся

Роз роб ка уро ку «З чис то го дже ре ла на -
род ної твор чос ті» з лі те ра тур но го чи тан ня
в 3-му кла сі
Руд ков ська Іри на Ми ко ла їв на, учи тель ук -
ра їн ської мо ви та лі те ра ту ри, Львів ський
НВК «Шко ла І сту пе ня — гім на зія».
Ано та ція: Кон с пект уро ку на за яв ле ну те -
му, у яко му учень роз різ няє ав тор ські
і фоль к лор ні тво ри; ви зна чає на род ні і лі те -
ра тур ні каз ки; чи тає твір, ви зна чає те му
і ме ту про чи та но го; пра цює над об ра за ми
дій о вих осіб; по яс нює, яки ми якос тя ми на -
ді ле ні по зи тив ні і не га тив ні ге рої; ви слов -
лює свою оцін ку що до по ве дін ки, вчин ків
пер со на жів; ро бить ви сно вок, що в та ких
каз ках доб ро пе ре ма гає зло

План-кон с пект уро ку-зма ган ня з фі -
зич ної куль ту ри, при свя че но го Олім пі а ді
в Ріо-де-Жа ней ро 2016 ро ку, для 3-х кла сів
Са ве льє ва Жан на Ге ор гі їв на, учи тель по -
чат ко вих кла сів, Чер ка ська гім на зія № 9
ім. О. М. Лу цен ка.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку з муль тиме -
дій ною під трим кою, ме та яко го — ознайо -
ми ти: з іс то рією Олім пій ських ігор; най ви -
щи ми до сяг нен ня ми ук ра їн ських спортс ме -
нів на Олім пі а дi–2016; роз учи ти
олім пій ські ес та фе ти, впра ви в ру сі; вчи ти
ви мі рю ва ти час то ту сер це вих ско ро чень;
по вто ри ти ра ні ше ви вче ні ес та фе ти; удос -
ко на лю ва ти ор га ні зо ву ю чі впра ви, різ но ви -
ди ходь би, стриб ків, бі гу; роз ви ва ти сприт -
ність, точ ність, ко ор ди на цію ру хів, швид кіс -
но-си ло ві якос ті; фор му ва ти: ува гу, пам’ять;
ви хо ву ва ти: гор дість за до сяг нен ня ук ра їн -
ських спортс ме нів на; ін те рес до Олім пій -
ських ігор; ба жан ня бра ти участь в ес та фе -
тах; мо раль ні якос ті осо бис тос ті

Роз роб ка уро ку «По жеж на без пе ка»
з основ здо ров’я в 3-му кла сі

Сав чен ко Вік то рія Дмит рів на, ди рек тор
шко ли, учи тель по чат ко вих кла сів, Но во -
бузь ка шко ла № 9 Ми ко ла їв ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
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 яко го — по -
глиб лю ва ти та сис те ма ти зу ва ти знан ня про
при чи ни ви ник нен ня по же жі, озна ки не -
справ нос ті елек т рич них при ла дів; фор -
мува ти на вич ки та вмін ня по во ди ти се бе
в не без печ них си ту а ці ях: вчи ти ви ми ка ти
не справ ні при ла ди, га си ти мі ні-по же жу,
ви кли ка ти до по мо гу; спо ну ка ти до до три -
ман ня пра вил ко рис ту ван ня елек т рич ни ми
при ла да ми; роз ви ва ти жит тє ві ком пе тен т -
нос ті, на вич ки са мо стій нос ті, від по ві даль -
нос ті, умін ня зо се ре ди ти ся при ви ник нен ні
над зви чай ної си ту а ції; ви хо ву ва ти бе реж -
ли ве став лен ня до сво го жит тя і здо ров’я,
вмін ня еко ном но ви ко рис то ву ва ти елек т -
рич ний струм

Роз роб ка уро ку «Усне до да ван ня ви ду
38+52. За да чі на зу стріч ний рух» з ма те ма -
ти ки в 3-му кла сі
Са ла ма ха Люд ми ла Ми хай лів на, учи тель
по чат ко вих кла сів, Оде ська за галь но ос віт -
ня шко ла № 92.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку з муль ти -
ме дій ною під трим кою (ме ді ап ре зен та ція
до да єть ся), ме та яко го — опра цю ва ти ви па -
док до да ван ня дво циф ро вих чи сел, ко ли
сума оди ниць до дан ків до рів нює де ся ти;
озна йо ми ти з по нят тям «зу стріч ний рух»;
роз ви ва ти на вич ки са мо кон т ро лю, ува гу,
мис лен ня; фор му ва ти ко му ні ка тив ну ком -
пе тен т ність; ви хо ву ва ти ста ран ність у на -
вчан ні, до пит ли вість; ба жан ня бе рег ти
і при мно жу ва ти ба гат ст ва рід ної зем лі

Роз роб ка уро ку «Де ре ва, ку щі
та трав’янис ті рос ли ни» з при ро до знав ст -
ва в 1-му кла сі
Са ра є ва На дія Іл лів на, учи тель по чат ко вих
кла сів, Дніп ро пет ров ський НВК № 137
«Ліцей — за галь но ос віт ній на вчаль ний за -
клад».
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му з муль ти ме дій ною під трим кою
(меді ап ре зен та ція до да єть ся), ме та яко го —
по зна йо ми ти з різ но ма ніт ним сві том рос -
лин; на вча ти по рів ню ва ти де ре ва, ку щі
та трав’янис ті рос ли ни; роз ви ва ти мов -
лення, мис лен ня; ви хо ву ва ти до пит ли вість;
ін те рес до ви вчен ня при ро ди; лю бов
до при ро ди

Роз роб ка уро ку «Фор му ван ня не га тив -
но го став лен ня до ку рін ня та ал ко го лю.
Мо де лю ван ня си ту а цій від мо ви від про по -
зи цій, що мо жуть ма ти не га тив ні на слід -
ки» з основ здо ров’я в 4-му кла сі
Свір На та лія Во ло ди ми рів на, учи тель по -
чат ко вих кла сів, Смі лян ський НВК «За галь -
но ос віт ня шко ла І–ІІІ сту пе нів № 3 — ко ле -
гі ум» Чер ка ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко -
го — по глиб лю ва ти знан ня про згуб ну дію
на здо ров’я лю ди ни ал ко го лю та тю тю но па -
лін ня; вчи ти спо со бів від мо ви від не без печ -
ної про по зи ції; ви хо ву ва ти ба жан ня вес ти
здо ро вий спо сіб жит тя; 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, ви хо ву -
ва ти здат ність про ти ді я ти не без печ ним
про по зи ці ям

Роз роб ка уро ку «У кож но го свій та -
лант» з по за клас но го чи тан ня в 2-му кла сі
Се ме нен ко Ган на Во ло ди ми рів на, учи тель
по чат ко вих кла сів, Охтир ська шко ла № 5
іме ні Р. К. Ра пія Сум ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко -
го — по зна йо ми ти з тво ра ми, у яких
прослав ля єть ся лю ди на як твор ча осо ба;
роз ши рю ва ти чи таць кий сві то гляд; учи ти
сис те ма ти зу ва ти й уза галь ню ва ти про чи та -
не; удос ко на лю ва ти вмін ня пе ре ка зу ва ти
про чи та не; спри я ти роз вит ко ві ін те ре су
до кни жок для по шу ку від по ві дей на за пи -
тан ня та фор му ван ня чи таць ких сма ків; ви -
хо ву ва ти по ва гу до твор чих лю дей; спри я ти
роз вит ку твор чос ті

Роз роб ка уро ку «Сім’я. Ро до від не де ре -
во. Рід, ро ди на, рід ня» з пред ме та «Я у сві -
ті» в 3-му кла сі
Се ме нець Ва лен ти на Гри го рів на, учи тель
по чат ко вих кла сів, Пе ре ще пин ський НВК
«Ро ди на» Но во мос ков сько го р-ну Дніп ро -
пет ров ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку з муль ти -
ме дій ною під трим кою (ме ді ап ре зен та ція
до да єть ся), ме та яко го — роз ши ри ти і по -
гли би ти по нят тя про склад сім’ї, її зна чен ня
для лю ди ни; фор му ва ти по нят тя «ро ди на,
рід ня, рід»; вчи ти скла да ти ро до від не де ре -
во; про буд жу ва ти пі знаваль ний ін те рес
до іс то рії сво го ро до во ду; роз ви ва ти мис -
лен ня, мов лен ня; ви хо ву ва ти лю бов до чле -
нів своєї ро ди ни, гор дість за свій рід, ба -
жан ня до по ма га ти бать кам

Ме то дич на роз роб ка «Уро ки по за -
клас но го чи тан ня в 2 кла сі з ви ко ри -

стан ням ін тер ак тив них тех но ло гій»
Се ре да Світ ла на Ми ко ла їв на, учи тель по -
чат ко вих кла сів, По пів ський НВК № 2 Кар -
лів сько го р-ну Пол тав ської обл.
Ано та ція: У ма те рі а лі на за яв ле ну те му
автор ка на го ло шує, що основ ни ми за вдан -
ня ми уро ків ро бо ти з ди тя чою книж кою,
по за клас но го чи тан ня в 1–4 кла сах є фор -
му ван ня чи таць кої са мо стій нос ті уч нів,
спри ян ня роз вит ку ін фор ма цій ної куль ту -
ри мо лод ших шко ля рів

Роз роб ка уро ку «До да ван ня і від ні ман -
ня чи сел у ме жах 10» з ма те ма ти ки в 1-му
кла сі
Сі вар га На та ля Ми ко ла їв на, учи тель по чат -
ко вих кла сів, На деж дів ський НВК Кри во -
різь ко го р-ну Дніп ро пет ров ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — за крі пи ти на вич ки
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;
вихо ву ва ти пі знаваль ний ін те рес до ма те -
ма ти ки

Роз роб ка уро ку «Чис ло і циф ра 9.
Утво рен ня чис ла 9. На пи сан ня циф ри

9. Гео мет рич ний ма те рі ал» з ма те ма ти ки
в 1-му кла сі
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Скля ро ва Люд ми ла Ми хай лів на, учи тель
по чат ко вих кла сів, Че му жів ська шко ла Змі -
їв сько го р-ну Хар ків ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко -
го — фор му ва ти уяв лен ня про утво рен ня
чис ла 9 з по пе ред ньо го та 1, учи ти спів від -
но си ти чис ло і кіль кість пред ме тів, озна йо -
ми ти з циф рою 9, за крі пи ти вмін ня роз різ -
ню ва ти гео мет рич ні фі гу ри; роз ви ва ти кру -
го зір, об раз не мис лен ня, м’язи паль ців рук,
ці ка вість; ви хо ву ва ти, уваж ність, аку рат -
ність, чіт кість у ро бо ті, вза є мо до по мо гу,
лю бов до спор ту

Ме то дич ні по ра ди «Ро бо та зі слов ни ко -
ви ми сло ва ми» для 1-х кла сів
Ста нов ська Оле на Бо ри сів на, учи тель по -
чат ко вих кла сів, Ки їв ська шко ла № 10.
Ано та ція: Збір ник міс тить під бір різ них ви -
дів вправ для уро ків рід ної мо ви, чи тан ня,
ма те ма ти ки, при ро до знав ст ва, які да ють
мож ли вість уч ням у ці ка вій фор мі за сво ї ти
ви мо ву й на пи сан ня слов ни ко вих слів, пе -
ред ба че них на вчаль ною про гра мою

Роз роб ка уро ку «До маш ні улюб лен ці.
Як по тріб но до гля да ти за до маш ні ми
улюб лен ця ми» з при ро до знав ст ва в 1-му
кла сі
Ста сен ко Оле на Во ло ди ми рів на, учи тель
по чат ко вих кла сів, Ме лі то поль ська шко ла
№ 24 За по різь кої обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку з муль ти -
ме дій ною під трим кою та ме то дич ни ми до -
дат ка ми, ме та яко го — фор му ва ти уяв лен ня
про різ но ма ніт ність тва рин; за крі пи ти
знан ня про їх нє зна чен ня для лю ди ни; озна -
йо ми ти з жит тям і по вад ка ми до маш ніх тва -
рин; роз ви ва ти на вич ки спо сте ре жен ня й
до гля ду за ни ми; роз кри ва ти мо раль ну, ес -
те тич ну, пі знаваль ну й прак тич ну цін ність
до маш ніх улюб лен ців; ви хо ву ва ти від по ві -
даль ність за них

Роз роб ка уро ку «Зву ки [к] [к’]. Бук ви К
к. Чи тан ня скла дів, слів. Ро бо та з тек с том:
чи тан ня, бе сі да за зміс том» з на вчан ня
гра мо ти в 1-му кла сі
Стрю ко ва Юлія Ми ко ла їв на, учи тель по -
чат ко вих кла сів, Чор но мор ська шко ла
№ 4 Оде ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку з муль ти -
ме дій ною під трим кою (ме ді ап ре зен та ція
до да єть ся), ме та яко го — по зна йо ми ти
зі зву ка ми [к] [к’], бук ва ми К к; удос ко на -
лю ва ти на вич ки зву ко во го ана лі зу; учи ти
чи та ти скла ди; сло ва; ре чен ня; роз ви ва ти
мов лен ня, фо не ма тич ний слух, ува гу,
пам’ять; сло вес но-ло гіч не й на оч но-об раз -
не мис лен ня; роз ви ва ти вмін ня ро би ти ви -
снов ки, фор му лю ва ти пра ви ла; ви хо ву ва ти
ін те рес до чи тан ня, куль ту ру спіл ку ван ня;
умін ня слу ха ти один од но го, спо сте реж ли -
вість; чуй не став лен ня до при ро ди

Роз роб ка уро ку «Уза галь не на таб ли ця
до да ван ня й від ні ман ня од но циф ро вих чи -
сел. Зна ход жен ня за таб ли цею ре зуль та тів
до да ван ня та від ні ман ня. Пе ри метр квад -
ра та» з ма те ма ти ки в 2-му кла сі
Сту пак Те тя на Ми хай лів на, учи тель по чат -
ко вих кла сів, Та ла ла їв ська шко ла Чер ні гів -
ської обл.

Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко -
го — спри я ти роз вит ку вмін ня за сто со ву -
вати ді яль ніс ний ме тод для «від крит тя»
нових знань; на вчи ти ко рис ту ва ти ся таб ли -
цею до да ван ня і від ні ман ня од но циф ро вих
чисел; на вча ти об чис лю ва ти пе ри метр
квадра та; роз ви ва ти пі знаваль ну ак тив -
ність, ро би ти ви снов ки, ви слов лю ва ти
влас ну дум ку; роз ви ва ти ло гіч не мис лен ня,
ви хо ву ва ти дбай ли ве став лен ня до хлі ба

Роз роб ка уро ку «»Із ян го лом на пле чі»
(Лі те ра ту ра рід но го краю)» з лі те ра тур но -
го чи тан ня в 4-му кла сі
Су ля тиць ка Олек сан д ра Іва нів на, учи тель
по чат ко вих кла сів, Яблу нів ська шко ла Ко -
сів сько го р-ну Іва но-Фран ків ської 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 з осо -
бис тіс тю по ета, ви дав ця, на шо го зем ля ка
Іва на Мал ко ви ча; роз ши ри ти ко ло чи таць -
ких ін те ре сів до ви вчен ня рід но го краю;
роз ви ва ти на вич ки са мо стій ної ро бо ти
з кни гою; ви хо ву ва ти по ва гу до сво їх
земля ків

Роз роб ка уро ку «Ле ся Укра їн ка «Ма мо,
іде вже зи ма»» з лі те ра тур но го чи тан ня
в 3-му кла сі
Суп ря га Та ї са Ле о ні дів на, учи тель по чат ко -
вих кла сів, Зо рян ська по чат ко ва шко ла —
са док Кри ни чан сько го р-ну Дніп ро пет ров -
ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв -
лену те му, ме та яко го — роз ши ри ти уяв -
лення уч нів про твор чість Ле сі Укра їн ки;
вчи ти сприй ма ти по етич ні тво ри; фор -
мувати на вич ки ви раз но го чи тан ня; зба га -
чува ти слов ник; роз ви ва ти твор чу уяву,
образ не мис лен ня; ви хо ву ва ти по чут тя лю -
бо ві до ро ди ни, дбай ли во го став лен ня до
природи

Роз роб ка уро ку «Збе ре же мо при ро ду
Укра ї ни ра зом» з при ро до знав ст ва в 4-му
кла сі
Та ра нен ко Ла ри са Ми ко ла їв на, учи тель по -
чат ко вих кла сів, Кам’ян ська шко ла № 30
Дніп ро пет ров ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку-про ек ту
на за яв ле ну те му, на вчаль на ме та яко го —
роз ши ри ти уяв лен ня про на слід ки ді яль -
нос ті лю ди ни; да ти пра во ві знан ня з гро ма -
дян ської осві ти (озна йом лен ня зі зміс том
та фор ма ми ре алі за ції прав гро ма дян);
удос ко на лю ва ти на вич ки гру по вої ро бо ти

Роз роб ка про ек ту «Ка ли на — од віч ний
сим вол Укра ї ни» з лі те ра тур но го чи тан ня,
ук ра їн ської мо ви та при ро до знав ст ва
в 2-му кла сі
Тес ле вич Мар’яна Ва си лів на, учи тель по -
чат ко вих кла сів, Хуст ський НВК № 1 За кар -
пат ської обл.
Ано та ція: Роз роб ка про ек ту на за яв ле ну те -
му з муль ти ме дій ною під трим кою (ме ді ап -
ре зен та ція до да єть ся), на вчаль на ме та яко -
го — зба га ти ти уч нів ві до мос тя ми про ка ли -
ну і до нес ти до них її сим во ліч ний зміст,
уста но ви ти зв’язок між лі те ра ту рою, му зи -
кою, при ро до знав ст вом; удос ко на лю ва ти
на ви ки ви раз но го ху дож ньо го чи тан ня по -
езії та ідей но-ху дож ньо го їх ана лі зу

Роз роб ка уро ку «»Чар лі та шо ко лад на
фаб ри ка. Хлоп чик, який ні ко ли не при пи -
няв мрі я ти» (за од ной мен ним тво ром Ро -
аль да Да ла)» з ан г лій ської мо ви в 4-му
класі
Тка чук Ла ри са Ярос ла вів на, учи тель ан г лій -
ської мо ви, Го ро ден ків ська шко ла № 1 Іва -
но-Фран ків ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку з муль ти -
ме дій ною під трим кою (ме ді ап ре зен та ція
до да єть ся), ме та яко го — на вчи ти чи та ти
ури вок адап то ва но го лі те ра тур но го тво ру
та зна хо ди ти по тріб ну ін фор ма цію, здо га -
ду ва ти ся про зна чен ня не ві до мих слів
з кон тек с ту, ви ко рис то ву ва ти мов ні опо ри
для діа ло гіч но го й мо но ло гіч но го мов лен ня,
да ва ти ха рак те рис ти ку ге рою, ко мен ту ва ти
по ба че не чи по чу те, ар гу мен то ва но ви слов -
лю ва ти дум ку; роз ви ва ти твор чу уяву, ло -
гіч не мис лен ня; удос ко на лю ва ти на вич ки
пе ре ка зу про чи та но го, ус но го мо но ло гіч но -
го і діа ло гіч но го мов лен ня; фор му ва ти вмін -
ня ана лі зу ва ти й уза галь ню ва ти; сти му лю -
ва ти до пит ли вість і лю бов до чи тан ня, ба -
жан ня до лу чи ти ся до сві то вої лі те ра тур ної
скар б ни ці; ви хо ву ва ти уваж но го чи та ча,
доб ро ту, лю дя ність, щи рість, ввіч ли вість

Ме то дич на роз роб ка «Ви вчен ня еле -
мен тів син так си су на ма те рі а лах І. Фран -
ка в по чат ко вих кла сах» в 1-х — 2-х кла сах
Тка чук Ні на Ми ко ла їв на, учи тель по чат ко -
вих кла сів, Ла дан ська гім на зія При луць ко -
го р-ну Чер ні гів ської 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, на вча ю чи
шко ля рів пра виль но ін то ну ва ти ре чен ня й
по зна ча ти на пись мі ме жі ре чень, мож на
ви ко рис та ти та кі прий о ми, як ви раз не
читан ня тек с ту в осо бах, спів від не сен ня ре -
чен ня та йо го гра фіч ної і сло вес но-гра фіч -
ної мо де лей

Роз роб ка уро ку «Зву ки [дз], [дз’], по зна -
чен ня їх бук вос по лу чен ням «дз». Опра цю -
ван ня тек с ту «Лі со вий май с тер». За гад ка»
з на вчан ня гра мо ти в 1-му кла сі
Тка чук Ні на Ми ко ла їв на, учи тель по чат ко -
вих кла сів, Ла дан ська гім на зія При луць ко -
го р-ну Чер ні гів ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку з муль ти -
ме дій ною під трим кою (ме ді ап ре зен та ція
до да єть ся), ме та яко го — фор му ва ти на вич -
ки зли то го ви мов лян ня аф ри кат [дз], [дз’],
вчи ти чи та ти скла ди, сло ва, текст з [дз], по -
глиб лю ва ти вмін ня спів від но си ти зву ко-
бук ве ні струк ту ри слів, зба га чу ва ти слов -
ни ко вий за пас уч нів, ви хо ву ва ти лю бов
до пта хів і ба жан ня їм до по ма га ти

Роз роб ка уро ку «Кон ст ру ю ван ня з де -
та лей тех ніч них на бо рів. Ко лек тив не кон -
ст ру ю ван ня на те му «На ше се ли ще»»
з тру до во го на вчан ня в 2-му кла сі
Тка чук Ні на Ми ко ла їв на, учи тель по чат ко -
вих кла сів, Ла дан ська гім на зія При луць ко -
го р-ну Чер ні гів ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв -
лену те му, ме та яко го — вчи ти ство рю ва ти
бу дів лі, об’єд на ні за галь ною те мою, за кріп -
лю ва ти вмін ня пе ре да ва ти кон ст рук ції бу -
ді вель від по від но до їх при зна чен ня, роз ви -
ва ти спо сте реж ли вість, умін ня пра цю ва ти
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в гру пах, ви хо ву ва ти по ва гу до пра ці до -
рослих, бе реж не став лен ня до ре зуль та тів
пра ці

Роз роб ка уро ку «Гри би. Різ но ма ніт -
ність і зна чен ня гри бів у при ро ді та жит ті
лю ди ни» з при ро до знав ст ва в 3-му кла сі
Тол ка чо ва Оль га Іва нів на, учи тель по чат ко -
вих кла сів, Кри во різь кий НВК № 35 «За -
галь но ос віт ня шко ла І–ІІІ сту пе нів — ба га -
то про філь ний лі цей «Імпульс»» Дніп ро пет -
ров ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко -
го — фор му ван ня по нят тя «гри би», зна йом -
ст во ді тей з най по ши ре ні ши ми їс тів них
та отруй них гри бів, особ ли вос тя ми їх роз -
мно жен ня, озна йом лен ня з ці ка вин ка ми
на вко лиш ньо го сві ту; роз ви ток до слід ниць -
ких та твор чих здіб нос тей, умін ня по рів ню -
ва ти, ро би ти ви снов ки; при щеп лен ня ді тям
лю бо ві та бе реж но го став лен ня до при ро ди

Роз роб ка ло го пе дич но го за нят тя «Ди -
фе рен ці а ція зву ків [с] — [ш] в скла дах,
сло вах» в 1-му кла сі
Том’юк Люд ми ла Ми ко ла їв на, учи тель-ло -
го пед, Чи ги рин ський на вчаль но-ре абі лі та -
цій ний центр Чер ка ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект ло го пе дич но го
за нят тя на за яв ле ну те му, ме та яко го —
акти ві за ція мов лен нє вої ді яль нос ті уч нів,
роз ви ток їх пі знаваль них здіб нос тей, за -
кріп лен ня зву ко ви мо ви зву ків [с] — [ш]
в скла дах, сло вах, ви хо ван ня зву ко вої куль -
ту ри мов лен ня, ко му ні ка тив них форм спіл -
ку ван ня

Роз роб ка уро ку «Хар чу ван ня і здо -
ров’я» з основ здо ров’я в 4-му кла сі
Тре тяк Лю бов Олек сан д рів на, учи тель по -
чат ко вих кла сів, Бо гус лав ська шко ла
№ 3 Ки їв ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко -
го — роз ши ри ти та за крі пи ти знан ня про
вплив хар чу ван ня на здо ров’я; роз кри ти
роль во ди і по жив них ре чо вин для ор га ніз -
му лю ди ни, зв’язок між хар чо вою цін ніс тю
та ко рис ніс тю про дук тів і фі зич ним роз -
витком та са мо по чут тям; зна чен ня ві та мі -
нів; по нят тя про зба лан со ва не хар чу ван ня;
роз ви ва ти на вич ки ви зна чен ня якос ті їжі;
по тре бу пра виль но хар чу ва ти ся; ви хо ву -
вати від по ві даль не став лен ня до влас но го
здо ров’я

Роз роб ка уро ку «Як зи му ють пта хи й
зві рі» з при ро до знав ст ва в 1-му кла сі
Ту ров ська На та лія Ва си лів на, ви хо ва тель
ГПД, Єміль чинська № 1 Жи то мир ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — уста но ви ти вза ємо -
зв’яз ки між змі на ми в при ро ді, у жит ті рос -
лин та в жит ті тва рин; про дов жу ва ти фор -
му ва ти вмін ня по рів ню ва ти за іс тот ни ми
озна ка ми тва рин, кла си фі ку ва ти їх; ви хо ву -
ва ти ба жан ня до по ма га ти пта хам взим ку;
роз ви ва ти зв’яз не мов лен ня

Роз роб ка уро ку «За кріп лен ня зву ків
[з], [з’], бук ви «зе». Текст «Узим ку»» з чи -
тан ня в 1-му кла сі
Удо ви чен ко Ві та Ми ко ла їв на, учи тель по -
чат ко вих кла сів, Віль нянська шко ла Апос -

то лів сько го р-ну Дніп ро пет ров ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — за кріп лю ва ти вмін ня
ви ді ля ти у сло вах зву ки [з], [з’], здій с ню ва -
ти зву ко-бук ве ний ана ліз слів, фор му ва ти
на вич ки пра виль но го, сві до мо го, ви раз но го
чи тан ня; зба га чу ва ти ак тив ний і па сив ний
слов ник; роз ви ва ти пі знаваль ні й твор чі
здіб нос ті, уяву, фан та зію; ви хо ву ва ти лю -
бов до при ро ди

Ме то дич на роз роб ка «Са мо під го тов ка
з ук ра їн ської мо ви» в 2-х — 4-х кла сах
Усен ко Оль га Гри го рів на, ви хо ва тель гру пи
про дов же но го дня, Но во бузь ка шко ла № 1
Ми ко ла їв ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект за нят тя на за -
явле ну те му, ме та яко го — за кріп лю ва ти
вмін ня са мо стій но ви ко ну ва ти до маш нє за -
вдан ня з ук ра їн ської мо ви, уза галь ню ва ти
знан ня про ре чен ня, імен ник, апос т роф, пе -
ре нос слів; на вча ти пра цю ва ти з до від ко -
вою лі те ра ту рою; роз ви ва ти пам’ять, уяву,
кри тич не мис лен ня; ви хо ву ва ти по зи тив не
став лен ня до на вчан ня, ба жан ня са мо стій -
но здо бу ва ти знан ня

Роз роб ка уро ку «Ін ст рук таж з без пе ки
жит тє ді яль нос ті. Під го тов чі впра ви
до тан ців. Рух ли ва гра» з рит мі ки в 4-му
кла сі
Успен ська Люд ми ла Іва нів на, учи тель рит -
мі ки, Сум ський спе ці аль ний НВК «За галь -
но ос віт ня шко ла І сту пе ня № 37 «Зі роч ка»».
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — фор му ван ня прос то -
ро вих уяв лень, роз ви ток ру хо вих на ви чок;
ке ру ван ня тем пом ру хів і узгод жен ня ру хів
з му зи кою; роз ви ток від чут тя рит му
та здатнос ті від чу ва ти в му зи ці, ру хах і мо ві
рит міч ну ви раз ність; ко рек ція не до стат ньої
ди фе рен цій о ва нос ті й ко ор ди но ва нос ті ру -
хів у прос то рі; фор му ван ня на по лег ли вос ті,
ви мог ли вос ті, тер пе ли вос ті

Роз роб ка уро ку «Пта хи» з при ро до -
знав ст ва в 3-му кла сі
Фе щен ко Оле на Фе до рів на, учи тель по чат -
ко вих кла сів, Остри ків ська шко ла Ток маць -
ко го р-ну За по різь кої обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
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 яко го —
роз ши ри ти знан ня про пта хів, а про роз по -
діл пта хів на гру пи за фор мою дзьо ба і спо -
со бом жив лен ня; роз ви ва ти кре а тив не мис -
лен ня, пам’ять, уяву, ува гу та прак тич ні на -
вич ки до слід жен ня; ви хо ву ва ти бе реж ли ве
став лен ня до пта хів

Роз роб ка уро ку «Свiт на ших за хоп -
лень» з ан г лій ської мо ви в 3-му кла сі
Хо мен ко На дія Іва нів на, учи тель ан г лій -
ської мо ви, Бер дян ська спе ці а лі зо ва на шко -
ла № 16 з по глиб ле ним ви вчен ням іно зем -
них мов.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку з муль ти -
ме дій ною під трим кою (ме ді ап ре зен та ція
до да єть ся), прак тич на ме та яко го — фор му -
ва ти на вич ки мо но ло гіч но го та діа ло гіч но го
мов лен ня, ак ти ві зу ва ти вжи ван ня лек си ки
з те ми, фор му ва ти на вич ки вжи ван ня гра -
ма тич них струк тур ти пу Present Simple

і Present Continuous, роз ви ва ти вмін ня ауді -
ю ва ти текст, іг но ру ю чи не зна йо мі сло ва

Ме то дич на роз роб ка «Кри ла ті ви сло ви
і фра зе о ло гіз ми на уро ках мо ви»
Цу цу ран Іри на Ва си лів на, учи тель по чат ко -
вих кла сів, Кри во різь ка шко ла № 90 Дніп -
ро пет ров ської обл.
Ано та ція: У стат ті по ка за но, як фра зе о -
логіз ми у ви гля ді при слів’їв та при ка зок
не ли ше при кра ша ють мо ву і до по ма га ють
влуч но й до хід ли во пе ре да ва ти дум ки, а й
ефек тив но впли ва ють на мо раль но-етич ну
сфе ру лю ди ни

Роз роб ка уро ку «Скла дан ня таб ли ці
мно жен ня чис ла 7. Розв’язу ван ня вправ
та за дач на за сто су ван ня таб ли ці мно жен -
ня чис ла 7» з ма те ма ти ки в 2-му кла сі
Ча ва люк Світ ла на Пет рів на, учи тель по чат -
ко вих кла сів, Овруць ка шко ла № 3 Жи то -
мир ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко -
го — озна йо ми ти з таб ли цею мно жен ня
чис ла 7; удос ко на лю ва ти об чис лю валь ні на -
вич ки; за кріп лю ва ти таб ли цю мно жен ня
чис ла 7 при розв’язу ван ні вправ і за дач;
про дов жу ва ти фор му ва ти на вич ки і ка лі -
гра фію пись ма; роз ви ва ти ло гіч не й ма те -
ма тич не мов лен ня, пам’ять, ува гу, твор чі
здіб нос ті; ви хо ву ва ти ін те рес до ма те ма ти -
ки, ста ран ність, на по лег ли вість

Роз роб ка уро ку «Змі ню ван ня ді єс лів
за ча са ми. Пра во пис осо бо вих за кін чень
ді єс лів» з ук ра їн ської мо ви в 4-му кла сі
Чер дан це ва Іри на Пет рів на, учи тель по чат -
ко вих кла сів, Дніп ро дзер жин ський ЗНЗ
І сту пе ня — гім на зія № 39 Дніп ро пет ров -
ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко -
го — фор му ва ти вмін ня ви зна ча ти ді єс ло ва
в тек с ті, змі ню ва ти їх за ча са ми, осо ба ми,
чис ла ми, за крі пи ти пра во пис осо бо вих за -
кін чень, по вто ри ти ви ди ре чень за ме тою
ви слов лен ня; ви ко рис то ву ва ти знан ня про
твор чість Т. Шев чен ка, Ле сі Укра їн ки,
І. Фран ка, Д. Че ред ни чен ка за те мою уро -
ку; роз ви ва ти вмін ня вчи ти ся, ус не мов лен -
ня, ана лі ти ко-син те тич ні мож ли вос ті мис -
лен ня; ви хо ву ва ти по ва гу до рід ної зем лі,
вмін ня ба чи ти кра су ук ра їн ської при ро ди
то що

Роз роб ка уро ку «Змі ню ван ня ді єс лів
за ча са ми» з ук ра їн ської мо ви в 4-му кла сі
Чер ній Оле на Ві та лі їв на, учи тель по чат ко -
вих кла сів, Ве ли ко ле пе ти ська шко ла № 1
Хер сон ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — роз ши ри ти й по гли -
би ти знан ня про час ді єс лів; фор му ва ти
вмін ня ви зна ча ти час ді єс лів, утво рю ва ти
різ ні ча со ві фор ми; учи ти до ціль но і пра -
виль но вжи ва ти ді єс ло ва у мов лен ні; роз ви -
ва ти вмін ня спо сте рі га ти, ро би ти ви снов ки;
ви хо ву ва ти лю бов до рід ної мо ви

Роз роб ка уро ку «Доб ро по чи на єть ся
з те бе» з ети ки в 2-му кла сі
Чер но ва Га ли на Ми ко ла їв на, учи тель по -
чат ко вих кла сів, Кам’ян ська шко ла № 30
Дніп ро пет ров ської обл.
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Ано та ція: План-кон с пект уро ку з ме то дич -
ни ми до дат ка ми, ме та яко го — фор му ва ти
уяв лен ня про чуй ність і доб ро зич ли вість,
учи ти ха рак те ри зу ва ти по дії та яви ща
як про яви доб ра і зла; роз кри ти мо раль ний
зміст доб ро ти; спри я ти роз вит ку мо ти ва ції
до доб рих і гу ман них учин ків; під вес ти уч -
нів до ро зу мін ня важ ли вос ті про яву ми ло -
сер дя, лю дя нос ті; ви хо ву ва ти ба жан ня тво -
ри ти доб ро, жи ти за «зо ло ти ми пра ви ла ми»
мо ра лі

Роз роб ка уро ку «Кра са. Обов’язок. Від -
по ві даль ність. В. Су хо млин ський «Чо му
го лу би при ле ті ли до Оле га»» з лі те ра тур -
но го чи тан ня в 3-му кла сі
Чор ноб ри вець Те тя на Ка ліс т ра тів на, учи -
тель по чат ко вих кла сів, Ко рис тів ська шко -
ла І Олек сан д рій сько го р-ну Кі ро во град -
ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку по за клас -
но го чи тан ня

Роз роб ка уро ку «Зо ло ті зер ня та» з лі те -
ра тур но го чи тан ня в 2-му кла сі
Ша дей На дія Іва нів на, учи тель по чат ко вих
кла сів, Рож ня тів ська шко ла Іва но-Фран ків -
ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
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 яко -
го — озна йо ми ти з пе рі о дич ни ми ви дан ня -
ми; 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 пе рі о дич ні ви дан ня та пра виль но на -
зи ва ти; роз ви ва ти різ но біч ність чи таць ких
ін те ре сів; ви хо ву ва ти лю бов до рід но го
сло ва

Роз роб ка ви хов но го за хо ду «Хо чуть усі
ді ти щас ли во жи ти в єди ній кра ї ні —
у сво їй Укра ї ні» для 2-х кла сів
Ша лак На та лія Пет рів на, учи тель по чат ко -
вих кла сів, Кра ма тор ська шко ла № 24 До -
нець кої обл.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду
на за яв ле ну те му, ме та яко го — по гли би ти
знан ня уч нів; при щеп лю ва ти лю бов до дер -
жав них і на род них сим во лів Укра ї ни; роз -
ши ри ти знан ня про цін нос ті ук ра їн ців; ви -
хо ву ва ти по чут тя пат рі о тиз му, на ці о наль -
ної гор дос ті та лю бо ві до Бать ків щи ни

Роз роб ка уро ку «Пре фікс. Спо сте ре -
жен ня за сло вот вор чою рол лю пре фік сів»
з ук ра їн ської мо ви в 3-му кла сі
Швар ц коп Ма рія Олек сан д рів на, учи тель
по чат ко вих кла сів, Ро жи щан ська шко ла
№ 3 Во лин ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — по гли би ти знан ня
про пре фікс; озна йо ми ти з рол лю пре фік -
сів у сло вах, їх сло вот вор чою фун к цією;
учи ти з’ясо ву ва ти лек сич ні зна чен ня слів
з най ужи ва ні ши ми пре фік са ми; умі ти ви -
зна ча ти пре фікс у сло вах; роз ви ва ти спо -
сте реж ли вість, умін ня по рів ню ва ти, ро би -
ти ви снов ки; ви хо ву ва ти бе реж ли ве став -
лен ня до при ро ди

Роз роб ка уро ку «Зву ки [з], [з’]. По зна -
чен ня їх бук ва ми 3, з» з ук ра їн ської мо ви
в 1-му кла сі

Швець Те тя на Ми ко ла їв на, учи тель по -
чатко вих кла сів, Че ме ро вець кий НВК № 1
«ЗОШ І–ІІІ сту пе нів, лі цей та МНВК»
Хмель ницької обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко -
го — озна йо ми ти ді тей з но вою бук вою
«зе», її зву ко вим зна чен ням; на вчи ти чіт ко
ви мов ля ти зву ки під час чи тан ня в сло вах
і скла дах; роз ви ва ти фо не тич ний слух, тех -
ні ку чи тан ня; про дов жи ти вчи ти ро би ти
зву ко вий ана ліз слів; ви хо ву ва ти до пит ли -
вість і на по лег ли вість у пра ці

Роз роб ка уро ку «За кріп лен ня до да ван -
ня і від ні ман ня дво знач них чи сел.
Розв’язу ван ня за дач. В. А. Мо царт «Сим фо -
нія № 40»» з ма те ма ти ки та му зи ки в 2-му
кла сі
Ше ве льо ва Іри на Ва си лів на, учи тель по чат -
ко вих кла сів, Оде ська шко ла № 72.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
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 яко го — за -
крі пи ти на вич ки до да ван ня і від ні ман ня
дво знач них чи сел, умін ня ви ко ну ва ти
завдан ня на дві дії; роз ви ва ти ма те ма тич ну
мо ву, ло гіч не мис лен ня; по зна йо ми ти
з «Сим фо нією № 40» Воль ф ган га Ама дея
Мо цар та; ви хо ву ва ти по чут тя ко лек ти віз -
му, вмін ня від сто ю ва ти свою по зи цію, ува -
гу, ін те рес до кла сич ної му зи ки

Роз роб ка уро ку «Во ло ди мир Ко ло мі єць
«Си ве со неч ко»» з лі те ра тур но го чи тан ня
в 3-му кла сі
Шев чук Ган на Сте па нів на, учи тель по чат -
ко вих кла сів, Ра діс нен ська шко ла Іва нів -
сько го р-ну Оде ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв -
лену 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 —
по зна йо ми ти з жит тям і твор чіс тю В. Ко ло -
мій ця; роз кри ти уч ням кра су і своє рід ність
йо го по езій; учи ти ро зу мі ти по етич ну мо ву;
фор му ва ти оцін ні суд жен ня, умін ня ви зна -
ча ти го лов ну дум ку тво ру; роз ви ва ти спо -
сте реж ли вість, твор чу уяву; ви хо ву ва ти
лю бов і по ва гу до ба бу сі

Роз роб ка уро ку «Ма те ри ки» з при ро до -
знав ст ва в 4-му кла сі
Шип тиць ка Світ ла на Пет рів на, учи тель по -
чат ко вих кла сів, Мос ка лів ська шко ла Ла но -
вець ко го р-ну Тер но піль ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
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 яко го — за -
крі пи ти знан ня про кар ту пів куль, озна йо -
ми ти з по нят тям «ма те ри ки», їх нім
роз мі щен ням на гло бу сі і кар ті пів куль;
фор му ва ти на вич ки куль ту ри спіл ку ван ня
в гру пах, ора тор сько го мис тец т ва; роз ви ва -
ти праг нен ня при мно жу ва ти ба гат ст ва Зем -
лі; ви хо ву ва ти лю бов до рід ної зем лі

Роз роб ка уро ку «У сві ті ін фор ма ції»
з ін фор ма ти ки у 3-му кла сі
Шла пак Ма ри на Олек сан д рів на, учи тель
по чат ко вих кла сів, Би рин ський НВК Нов -
го род-Сі вер сько го р-ну Чер ні гів ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко -
го — ввес ти по нят тя «ін фор ма ція», озна йо -
ми ти зі спо со ба ми пе ре да чі по ві дом лень;

роз гля ну ти, як лю ди на сприй має ін фор ма -
цію; фор му ва ти вмін ня сприй ма ти і ви ко -
рис то ву ва ти ін фор ма цію; по вто ри ти пра -
ви ла по ве дін ки при ро бо ті з комп’юте ром;
роз ви ва ти ін фор ма цій ну куль ту ру, твор че
й ло гіч не мис лен ня; фор му ва ти ес те тич ну
куль ту ру

Роз роб ка уро ку «Озна йом лен ня з жит -
тям і твор чіс тю В. Су хо млин сько го. Го лов -
на дум ка. В. Су хо млин ський «Кра си ві сло -
ва і кра си ве ді ло»» з чи тан ня в 3-му кла сі
Шма рі на На дія Ми ко ла їв на, за ступ ник ди -
рек то ра з на вчаль но-ви хов ної ро бо ти, учи -
тель по чат ко вих кла сів, Пол тав ський НВК
Ло зів сько го р-ну Хаpків ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко -
го — озна йо ми ти з твор чіс тю В. Су хо -
млинсько го; удос ко на лю ва ти на вич ки пра -
виль но го, сві до мо го чи тан ня; зба га чу ва ти
ак тив ний слов ник уч нів; роз ви ва ти вмін ня
ро би ти ви снов ки й уза галь нен ня, ви слов -
лю ва ти свої дум ки в ло гіч ній по слі дов нос ті;
роз ви ва ти твор чі здіб нос ті мо лод ших
школя рів; ви хо ву ва ти чуй ність, доб ро ту,
ми ло сер дя

Роз роб ка уро ку «Чис те по віт ря — за по -
ру ка здо ро во го жит тя на Зем лі» з при ро -
до знав ст ва в 3-му кла сі
Шо лой ко На та ля Ва си лів на, учи тель по чат -
ко вих кла сів, Кам’ян ська шко ла ім. А. С. Ма -
ка рен ка Дніп ро пет ров ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — по гли би ти знан ня
про склад і влас ти вос ті по віт ря, йо го зна -
чен ня та міс цез на ход жен ня на Зем лі; роз -
ви ва ти ло гіч не мис лен ня, твор чу уяву, куль -
ту ру мов лен ня, вмін ня да ва ти пра виль ні
та пов ні від по ві ді на за пи тан ня, спо сте рі га -
ти, ана лі зу ва ти, ро би ти ви снов ки, роз ши -
рю ва ти лек сич ний за пас; ви хо ву ва ти пі -
знаваль ний ін те рес до ви вчен ня при ро ди,
ша ноб ли ве став лен ня до неї, ба жан ня ак -
тив но вклю ча ти ся в ро бо ту з охо ро ни по віт -
ря, здат ність спіл ку ва ти ся в про це сі спіль -
ної ді яль нос ті

Роз роб ка уро ку «Роз різ нен ня слів,
у яких ко рінь зву чить од на ко во, але во ни
ма ють різ не зна чен ня»
Шо лой ко Те тя на Ва си лів на, учи тель по чат -
ко вих кла сів, Кам’ян ська шко ла № 22 Дніп -
ро пет ров ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку з муль ти -
ме дій ною під трим кою (ме ді ап ре зен та ція
до да єть ся), ме та яко го — вчи ти зна хо ди ти
се ред по да них слів спіль но ко ре не ві, на -
вчати до би ра ти сло ва із за да ним ко ре нем;
за кріп лю ва ти знан ня про ви вче ні час ти ни
мо ви; роз ви ва ти ува гу до лек сич но го зна -
чен ня слів; зв’яз не мов лен ня; ви хо ву ва ти
ес те тич ні по чут тя

Роз роб ка уро ку «Ліп лен ня з плас ти -
ліну. По роб ка «Їжа чок»» з тру до во го на -
вчан ня в 1-му кла сі
Шпак Ка те ри на Іго рів на, ви хо ва тель ГПД
по чат ко вих кла сів, Све ська спе ці а лі зо ва на
шко ла № 2 — лі цей Ямпіль сько го р-ну Сум -
ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв -
лену те му з муль ти ме дій ною під трим кою
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(ме ді ап ре зен та ція до да єть ся), ме та яко го —
удос ко на лю ва ти на вич ки ро бо ти з плас ти -
лі ном, умін ня ви зна ча ти фор му і плас ти ку,
окре мих час тин ті ла тва ри ни і від тво рю ва -
ти її об раз в ліп лен ні; роз ви ва ти уяву, фан -
та зію; ви хо ву ва ти аку рат ність, ста ран ність

Роз роб ка ви хов но го за хо ду «Зо ря на го -
ди на» для 3-х кла сів
Шуль га Ла ри са Ми ко ла їв на, учи тель по чат -
ко вих кла сів, Хер сон ський Тав рій ський лі -
цей мис тецтв.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду
на за яв ле ну те му, ме та яко го — до нес ти
до уч нів кра су і ба гат ст во ук ра їн ської мо ви;
роз ви ва ти ло гіч не мис лен ня, мов лен нє ві
здіб нос ті, умін ня ана лі зу ва ти, спо сте реж -
ли вість, кміт ли вість; ви хо ву ва ти у ді тей ба -
жан ня вчи ти ся, ін те рес і лю бов до рід ної
мо ви

Роз роб ка уро ку «Meals» з ан г лій ської
мо ви в 4-му кла сі
Шуть ко Іри на Олек сі їв на, учи тель ан г лій -
ської мо ви, Сум ська спе ці а лі зо ва на шко ла
№ 25.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — фор му ва ти мов ну
ком пе тен цію за те ма тич ною си ту а цією;
тре ну ва ти в ужи ван ні те ма тич ної лек си ки
на пись мі; роз ви ва ти на вич ки сприй ман ня
ан г лій сько го мов лен ня на слух; учи ти ри му -
ва ти сло ва; роз ви ва ти ло гіч не мис лен ня
та пам’ять; учи ти пра цю ва ти в ко ман ді; при -
щеп лю ва ти по чут тя вза є мо до по мо ги та ко -
лек ти віз му

Роз роб ка уро ку «За кріп лен ня зву ко вих
зна чень бук ви ю. Зву ко-бук ве ний ана ліз
слів. Опра цю ван ня тек с ту «Світ ло ма я -
ка»» з на вчан ня гра мо ти в 1-му кла сі
Юрчен ко Світ ла на Ми ко ла їв на, учи тель по -
чат ко вих кла сів, Кам’ян ська шко ла
№ 42 Дніп ро пет ров ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — за крі пи ти знан ня про
зву ко ві зна чен ня бук ви Юю; фор му ва ти
на вич ки чи тан ня слів і тек с тів з цією бук -
вою, роз ви ва ти мис лен ня, мов лен ня, ува гу

Роз роб ка уро ку «Бать ківські по ра ди»
з лі те ра тур но го чи тан ня в 3-му кла сі
Яко вен ко Оле на Ва си лів на, учи тель по чат -
ко вих кла сів, Кри во різь ка шко ла
№ 90 Дніп ро пет ров ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку з муль ти -
ме дій ною під трим кою (ме ді ап ре зен та ція
до да єть ся), ме та яко го — удос ко на ли ти на -
вич ки чи тан ня, зок ре ма ви раз но го і швид -
ко го; на вчи ти да ва ти еле мен тар ну ха рак те -
рис ти ку пер со на жам тво рів; зба га чу ва ти
слов ник уч нів, роз ви ва ти зв’яз не мис лен ня;
ви хо ву ва ти лю бов до на род ної твор чос ті

Роз роб ка уро ку «Емо ції та на стрій лю -
ди ни. Як по кра щи ти на стрій. Прак тич ні
впра ви» з основ здо ров’я в 1-му кла сі
Яку бен ко Те тя на Вік то рів на, учи тель по чат -
ко вих кла сів, Чер во нос ло бід ська шко ла
№ 2 Чер ка сько го р-ну Чер ка ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — да ти уяв лен ня про
на стрій лю дей, емо ції, їх вплив на здо ров’я;

озна йо ми ти з різ ни ми ви да ми емо цій, на -
строю, вчи ти їх ви зна ча ти, да ти по нят тя
про вплив на строю, емо цій на са мо по чут тя;
вчи ти прий о мів по кра щен ня на строю; роз -
ви ва ти вмін ня оці ню ва ти свій емо цій ний
стан, ви ко рис то ву ва ти різ ні спо со би для са -
мо зас по ко єн ня; ви хо ву ва ти доб ро зич ли -
вість у спіл ку ван ні, по зи ти візм

Роз роб ка уро ку «Гір ські по ро ди, їх
зна чен ня для лю ди ни» з при ро до знав -

ст ва в 1-му кла сі
Яро шен ко Окса на Олек сі їв на, за ступ ник
ди рек то ра з на вчаль но-ви хов ної ро бо ти,
учи тель по чат ко вих кла сів, Сум ська спе -
ціалі зо ва на шко ла № 7 іме ні Мак си ма Сав -
чен ка.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — сфор му ва ти еле мен -
тар ні по нят тя про гір ські по ро ди; по ка за ти
зна чен ня гір ських по рід у при ро ді й цін -
ність їх для лю дей, ба чи ти вза ємо зв’яз ки тіл
жи вої і не жи вої при ро ди; роз ви ва ти уяву,
спо сте реж ли вість, мов лен ня уч нів; ви хо ву -
ва ти бе реж ли ве став лен ня до при ро ди

Пра во знав ст во

Роз роб ка уро ку «Що та ке Кон с ти ту ція.
Як Кон с ти ту ція вре гу льо вує жит тя гро ма -
дян» з пра во знав ст ва в 9-му кла сі
Коб зис та Люд ми ла Бо ри сів на, учи тель пра -
во знав ст ва, При луць ка шко ла № 12 Чер ні -
гів ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко -
го — ви вчи ти зміст та сут ність по нят тя
«кон с ти ту ція», оха рак те ри зу ва ти її основ ні
озна ки; з’ясу ва ти сут ність по ді лу вла ди
на за ко но дав чу, ви ко нав чу й су до ву; фор -
му ва ти на вич ки ро бо ти зі стат тя ми Кон с ти -
ту ції Укра ї ни, ви зна ча ти пов но ва жен ня
кож ної з гі лок вла ди; ви хо ву ва ти усві дом -
лен ня зна чен ня Кон с ти ту ції для жит тя кож -
но го гро ма дя ни на

При ро до знав ст во

Роз роб ка уро ку «Сон це в на шо му жит -
ті» з при ро до знав ст ва в 1-му кла сі
Ка ча нен ко Юлія Олек сан д рів на, учи тель
по чат ко вих кла сів, Же вед ська шко ла Чер -
ні гів сько го р-ну Чер ні гів ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
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 яко го —
фор му ва ти в уч нів уяв лен ня про Сон це,
зна чен ням со няч но го світ ла і теп ла для
живої при ро ди; роз ви ва ти жит тє ві й еко -
логіч ні ком пе тен т нос ті; фан та зію, уяву,
кміт ли вість; ви хо ву ва ти гід не став лен ня
до при ро ди

Проф те хос ві та

Роз роб ка уро ку «Run, run as fast you
can, You’ll never catch me, I’m the gin ger -
bread man…» з ан г лій ської мо ви та про фе -
сій но го на вчан ня
Во лі чен ко Окса на Олек сан д рів на, ви кла дач
ан г лій ської мо ви; Га гач Ін на Ле о ні дів на,

май с тер ви роб ни чо го на вчан ня; Кяпп Оль -
га Сер гі їв на, ви кла дач ан г лій ської мо ви, Бо -
гус лав ський центр про фе сій но-тех ніч ної
осві ти Львів ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му з муль ти ме дій ною під трим кою (ме -
ді ап ре зен та ція до да єть ся). 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

Роз роб ка по за уроч но го за хо ду «Кон -
курс «Рес то ран ний тур нір»»
Бо го мо ло ва Га ли на Йо си фів на, ви кла дач
пред ме тів про фе сій но-те о ре тич ної під -
готов ки з про фе сії «Офі ці ант, бар мен»,
Ново роз діль ський про фе сій ний лі цей
Львів ської обл.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду
на за яв ле ну те му, ме та яко го — роз ви ва ти
ло гіч не мис лен ня, твор чість, пра цьо ви тість,
упев не ність у влас них си лах; удос ко на лю -
ва ти вмін ня твор чо пра цю ва ти в ко ман ді:
спо сте рі га ти, ана лі зу ва ти, по рів ню ва ти,
уза галь ню ва ти різ ні фак ти; ви хо ву ва ти
інте рес та по чут тя по ва ги до об ра ної про -
фе сії; до вес ти, що про фе сія офі ці ан та —
це по стій ний по шук, не скін чен на твор чість
і ви на хід ли вість

Роз роб ка за нят тя «Опе ра тив на пам’ять
комп’юте ра. Ти пи пам’яті»
Ішук Оль га Свя тос ла вів на, ви кла дач спец -
дис цип лін, Тер но піль ське ви ще про фе сій -
не учи ли ще № 4 ім. М. Па ра щу ка.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку з муль ти -
ме 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 при -
зна чен ням та особ ли вос тя ми опе ра тив ної
пам’яті су час но го ПК, роз гля ну ти ди на міч -
ну DRAM, ста тич ну SRAM і син х ро-ди на -
міч ну SDRAM ти пи пам’яті, мо ду лі пам’яті
SIMM, DIMM, RІMM; роз ви ва ти ро зу мо ву й
пі знаваль ну ак тив ність, пам’ять, ува гу, зо -
ро ву ко ор ди на цію, під ви щу ва ти ін те рес
до пред ме та; ви хо ву ва ти дис цип лі но ва -
ність, са мо стій ність у ро бо ті, фор му ва ти ці -
ка вість до здо бут тя прак тич них на ви ків

Роз роб ка уро ку «Хо лод-квест»
Мар кі на Іри на Ген на ді їв на, за ступ ник ди -
рек то ра з на вчаль ної ро бо ти, Чор т ків ське
ви ще про фе сій не учи ли ще Тер но піль-
 ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
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 яко го — пе -
ре ві ри ти вмін ня ви ко рис то ву ва ти на бу тий
до свід і знан ня з пред ме тів про фе сій но-тех -
ніч но го цик лу; ви хо ву ва ти вмін ня пра цю ва -
ти ін ди ві ду аль но та в ко ман ді; роз ви ва ти
вмін ня ви ко рис то ву ва ти здо бу ті знан ня
та вмін ня в проб лем них си ту а ці ях

Роз роб ка за нят тя «Кла си фі ка ція за пов -
ню ва чів для роз чи но вих су мі шей і бе то -
нів» з кур су «Ма те рі а лознав ст во»
Ми хай люк Окса на Рос тис ла вів на, ви кла -
дач, Ба ра нів ський про фе сій ний лі цей Жи -
то мир ської обл.
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Ано та ція: План-кон с пект за нят тя з муль ти -
ме дій ною під трим кою, ме та яко го — сфор -
му ва ти знан ня про кла си фі ка цію за пов ню -
ва чі для роз чи но вих су мі шей і бе то нів; роз -
ви ва ти за ці кав ле ність у за сто су ван ні знань,
ана лі тич не, кри тич не і ло гіч не мис лен ня,
твор чість, умін ня спо сте рі га ти; при ще пи ти
про фе сій ні якос ті; ви хо ву ва ти охай ність,
від по ві даль ність, умін ня пра цю ва ти в ко -
лек ти ві, ес те тич ний смак, куль ту ру спіл ку -
ван ня, умін ня від по ві даль но й зо се ред же но
пра цю ва ти

Роз роб ка за нят тя «Прос ті фор ми на рі -
зан ня ово чів, їх ви ко ри стан ня» з ви роб ни -
чо го на вчан ня
Мур за Те тя на Во ло ди ми рів на, май с тер ви -
роб ни чо го на вчан ня, Фас тів ський центр
ПТО Ки їв ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект за нят тя, ме та яко -
го — фор му ван ня знань зі зна чен ня на різ ки
ово чів у тех но ло гії при го ту ван ня страв, ме -
то дів і прий о мів про стої на різ ки ово чів; ак -
ти ві за ція ро зу мо вої ді яль нос ті; роз ви ток
осо бис тос ті уч ня шля хом ви ко ри стан ня
комп’ютер ної тех ні ки, різ них дже рел ін -
фор ма ції; фор му ван ня ін те лек ту аль ної
ком пе тен т нос ті; під ви щен ня рів ня ко му ні -
ка тив них умінь; ви хо ван ня по зи тив но го
став лен ня до на вчан ня, са мо стій нос ті, мо -
раль них рис, ко му ні ка тив них ком пе тен т -
нос тей, лю бо ві до про фе сії

Роз роб ка ви хов но го за хо ду «СНІД:
не за ли шай мо ся бай ду жи ми»
Са мой лен ко Юлія Ва си лів на, прак тич ний
пси хо лог, Ба ра нів ський про фе сій ний лі цей
Жи то мир ської обл.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду, ме -
та яко го — спри я ти ґрун тов но му ово ло дін -
ню ін фор ма цією про ВІЛ /СНІД, шля хи йо -
го пе ре да чі, си ту а ції ри зи ку, роз він чан ня
мі фів; при вер ну ти ува гу до проб ле ми, ви су -
ну ти ар гу мен ти на ко ристь без печ ної по ве -
дін ки, до по мог ти ви роб лен ню на ви чок та -
кої по ве дін ки; фор му ва ти по зи тив ну мо ти -
ва цію на здо ро вий спо сіб жит тя, сві до ме
став лен ня до здо ров’я й по ве дін ки що до
про фі лак ти ки ВІЛ-ін фек ції

Роз роб ка уро ку ви роб ни чо го на вчан ня
з про фе сії «Му ляр»
Ше ре мет Євге ній Бо ри со вич, май с тер ви -
роб ни чо го на вчан ня, Ізюм ський про фе сій -
ний лі цей Хар ків ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — сфор му ва ти вмін ня
ви ко ну ва ти цег ля не му ру ван ня стов пів
пере рі зом 1,5х1,5 цег ли ни із пе рев’яз кою
впів цег ли ни з ви ко ри стан ням ли цю валь ної
цег ли з до три ман ням без печ них умов пра ці
та ви мог БНіП до якос ті ро бо ти

Пси хо ло гія

Роз роб ка тре нін гу «Роз ви ток ко му ні -
ка тив них умінь і на ви чок пе да го гів»

Вов нян ко Те тя на Сер гі їв на, пси хо лог, Про -
гре сів ська шко ла Ко зе лець ко го р-ну Чер ні -
гів ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект тре нін гу на за -
яв ле ну те му, ме та яко го — са мо роз ви ток,

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

За нят тя для уч нів по чат ко вих кла сів
на роз ви ток ко му ні ка тив них здіб нос тей
Го лов ко Юлія Іва нів на, прак тич ний пси хо -
лог, Скель ківська шко ла Ва си лів сько го р-ну
За по різь кої обл.
Ано та ція: Кон с пект за нят тя, ме та яко го —
роз ви ток ко му ні ка тив них здіб нос тей і со ці -
аль но го при сто со ву ван ня ді тей; під ви щен -
ня згур то ва нос ті кла су; роз крит тя внут ріш -
ньо го сві ту кож ної ди ти ни; ви роб лен ня
здат нос ті до ди фе рен ці а ції емо цій них
станів; від пра цю ван ня мі міч них і пан то мі -
міч них здіб нос тей; під ви щен ня емо цій ної
ви раз нос ті мов лен ня; по до лан ня пси хо ло -
гіч них бар’єрів; роз ви ток твор чих здіб нос -
тей ді тей

Роз роб ка за нят тя «Оми най гос т рі ку -
ти» для 9-х кла сів

Голь чук Ал ла Во ло ди ми рів на, ви хо ва тель
гру пи про дов же но го дня, Но во во лин ська
спе ці аль на шко ла № 9 Во лин ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект тре нін гу на за -
явле ну те му, ме та яко го — опа ну ва ти ефек -
тив ні спо со би за по бі ган ня й розв’язан ня
кон ф лік тів; роз ви ва ти кон ст рук тив ні
спосо би вза є мо дії й за кріп лю ва ти на вич ки
без кон ф лік т но го спіл ку ван ня в ди тя чо му
ко лек ти ві; роз ви ва ти ін те рес до се бе, фор -
му ва ти пер вин ні на вич ки са мо ана лі зу; роз -
ви ва ти фор ми і на вич ки осо бис тіс но го спіл -
ку ван ня в гру пі од но літ ків, спо со би вза є мо -
ро зу мін ня

Роз роб ка тре нін гу «Ска же мо на силь -
ст ву «STOP!»» для 9-х — 11-х кла сів

Ліс ни чен ко Оле на Ген на ді їв на, прак тич ний
пси хо лог, Ска дов ська шко ла № 3 Хер сон -
ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект тре нін гу на за яв -
ле 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 яко го —
ви зна чи ти суть по нят тя на силь ст ва, йо го
ви дів і про явів; роз ви ва ти на вич ки без печ -
ної по ве дін ки, умін ня ана лі зу ва ти от ри ма -
ну ін фор ма цію; ви хо ву ва ти то ле ран т не
став лен ня до лю дей, зок ре ма до тих, хто по -
тер пає від на силь ст ва

Роз роб ка тре нін гу «То ле ран т ність
в осо бис тій і про фе сій ній сфе рі» для
10-х — 11-х кла сів
Пет русь Оле ся Ва си лів на, ви кла дач ан г лій -
ської мо ви, Бро дів ський пе да го гіч ний ко -
ледж іме ні Мар кі я на Шаш ке ви ча Львів -
ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект тре нін гу, ме та
яко го — кон к ре ти зу ва ти зна чен ня тер мі ну
«то ле ран т ність», ви зна чи ти важ ли вість
цьо го пи тан ня в су час но му жит ті, об го во -
ри ти прин ци пи то ле ран т ної по ве дін ки,
про ана лі зу ва ти влас ні про яви то ле ран т нос -
ті в осо бис тій і гро мад ській ді яль нос ті, ви -
зна чи ти основ ні ри си то ле ран т но го вчи те -
ля, ак цен ту ю чи ува гу на не об хід нос ті та кої
по ве дін ки в осо бис тій і про фе сій ній сфе рі;
спри я ти фор му ван ню ви щих мо раль них

цін нос тей на осно ві прин ци пів то ле ран т ної
по ве дін ки

Стат тя «Пси хо ло го-пе да го гіч ний ас -
пект вза є мо дії з «діть ми но вої сві до мос -
ті» — Діть ми Інди го»
Рож ко Ган на Пав лів на, ви кла дач пси хо ло -
гії, Біл го род-Дніс т ров ське пе да го гіч не учи -
ли ще Оде ської 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
сприй ма ти їх всією ду шею як бо жес т вен -
ний да ру нок, ви від чу є те їх муд рість, їх
при зна чен ня

Роз роб ка тре нін гу «Успіш на ін тег ра -
ція ди ти ни з особ ли ви ми освіт ні ми

по тре ба ми в на вчаль но-ви хов ний прос -
тір» для пе да го гів
Се ме щук Оле на Ге ор гі їв на, прак тич ний
пси хо лог, Фас тів ська шко ла № 5 Ки їв -
ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект тре нін гу на за яв -
ле ну те му, ме та яко го — спри я ти успіш ній
ін тег ра ції ді тей з від хи лен ня ми в роз вит ку
у на вчаль но му за кла ді

Тре нінг «Ви рі шен ня кон ф лік тів» в 9-му
кла сі
Та ран Ан на Во ло ди ми рів на, прак тич ний
пси хо лог, Дво рі чан ський лі цей Хар ків -
ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект тре нін гу на за яв -
ле ну те му, ме та яко го — на вчи ти уч нів спо -
со бів ви хо ду з кон ф лік т ної си ту а ції

Стат тя «Ре флек сія на уро ках. Як? Ко -
ли? На ві що?»

Ти хо нен ко Альо на Іго рів на, прак тич ний
пси хо лог, Євро пей ський ко ле гі ум, м. Ки їв.
Ано та ція: Стат тя бу де ко рис на для вчи -
телів по чат ко вих кла сів, сту ден тів ви щих
на вчаль них за кла дів. Основ на спря мо -
ваність стат ті — ви зна чен ня по нят тя «ре -
флек сія», до ціль ність її ви ко ри стан ня,
кла си фі ка ція за фун к ці я ми, а та кож прак -
тич ні за вдан ня що до впро вад жен ня
рефлек сії на уро ці

Роз роб ка тре нін гу «Ви знач свою по зи -
цію» для 6-го кла су
Трі па душ Аль бі на Ва си лів на, прак тич ний
пси хо лог, Сла вут ський НВК «За галь но ос -
віт ня шко ла І–ІІІ ст., гім на зія» № 5 Хмель -
ницької 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

КАТАЛОГ ПЕДАГОГІЧНИХ МАТЕРІАЛІВ

Усі представлені роботи опубліковані на веб-сайті видавництва:
http://osvita.ua/school/lessons_summary/Каталог «Відкритий урок» #02’ 201666



Ро бо та з бать ка ми

Роз роб ка ви хов но го за хо ду «Мій рід -
ний край, моя кра ї на не озо ра» для 3-х кла -
сів
Шлях та Те тя на Олек сі їв на, учи тель по чат -
ко вих кла сів, Та ра нів ська шко ла Змі їв сько -
го р-ну Хар ків ської обл.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду, ме -
та яко го — роз ши ри ти знан ня про Бать ків -
щи ну; роз ви ва ти пі знаваль ну ак тив ність,
спо сте реж ли вість, на вич ки ви раз но го чи -
тан ня; при щеп лю ва ти лю бов до по езії й ук -
ра їн ських пі сень; ви хо ву ва ти лю бов до рід -
но го краю, на ці о наль ну сві до мість, пат рі о -
тич ні по чут тя, ба жан ня ви вча ти рід ну мо ву

Роз роб ка ви хов но го за хо ду «У ко лі рід -
ної сім’ї» для 1-х кла сів
Ба ба є ва Світ ла на Іва нів на, учи тель по чат -
ко вих кла сів, Хар ків ська шко ла № 31.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду
на за яв ле ну те му, ме та яко го — згур то ву ва -
ти уч нів ський і бать ківський ко лек ти ви;
роз ви ва ти по чут тя обов’яз ку пе ред ро ди -
ною, стар ши ми та мо лод ши ми чле на ми
сім’ї, умін ня слу ха ти й під три му ва ти мир
і зла го ду в ро ди ні; ви хо ву ва ти по ва гу
до всіх чле нів ро ди ни

Інфор ма цій ний збір ник до те ма тич -
них бать ківських збо рів «Сти лі ви хо -

ван ня ди ти ни в сім’ї»
Гав риш Світ ла на Пет рів на, учи тель ма те ма -
ти ки, Ска дов ська шко ла № 2 Хер сон -
ської обл.
Ано та ція: У ма те рі а лі з до сві ду ро бо ти ав -
тор ка пи ше, що в кож ній ро ди ні під впли -
вом різ них фак то рів скла да єть ся пев на,
дале ко не зав ж ди усві дом ле на нею, сис те ма
ви хо ван ня. Кож ний зі сти лів ви хо ван ня має
свої особ ли вос ті й по-різ но му від об ра жа -
єть ся на осо бис тіс но му роз вит ку ди ти ни

Роз роб ка ви хов но го за хо ду «Та то, ма -
ма, я — спор тив на сім’я»

Гра на тир Юрій Сте па но вич, учи тель фі зич -
ної куль ту ри, Шан д рів ський НВК «За галь -
но ос віт ня шко ла І–ІІІ сту пе нів — до шкіль -
ний на вчаль ний за клад» Юр’їв сько го р-ну
Дніп ро пет ров ської обл.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду, ме -
та яко го — зміц ню ва ти ко лек тив клас ної
ро ди ни шля хом за лу чен ня ді тей і бать ків
до за нять фі зич ною куль ту рою, спри я ти
зміц нен ню сто сун ків між бать ка ми та ди -
тиною; роз ви ва ти швид кість, сприт ність,
ува гу та кміт ли вість; ви хо ву ва ти лю бов
до спор ту, по чут тя друж би та вза є мо ви -
ручки, праг нен ня до за нять фі зич ною куль -
ту рою

Роз роб ка ро дин но го свя та
Ко зі ян чук Іри на Ві та лі їв на, учи тель по чат -
ко вих кла сів, Ра до мишль ська гім на зія Жи -
то мир ської обл.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду, ме -
та яко го — згур то ву ва ти уч нів ський і бать -
ківський ко лек ти ви; роз ви ва ти в уч нів по -
чут тя обов’яз ку пе ред ро ди ною, стар ши ми
і мо лод ши ми чле на ми сім’ї, вмін ня слу ха ти
й під три му ва ти мир і зла го ду в ро ди ні; ви хо -
ву ва ти по ва гу до всіх чле нів ро ди ни

Роз роб ка за хо ду «Бать ки і ді ти: ес та фе -
та по ко лінь»
Куш ка Вік то рія Іва нів на, учи тель по чат ко -
вих кла сів, Кра ма тор ська шко ла № 24 До -
нець кої обл.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду, ме -
та яко го — осві ти ти світ сі мей них за -
хоплень, при га да ти ди тин ст во, по ри ну ти
в на род ну муд рість; від чу ти вза єм ну лю бов
бать ків і ді тей; ді зна ти ся, що для ди ти ни є
ро ди на, щас ли ве ди тин ст во; ви хо ву ва ти
вмін ня спів пра цю ва ти на прин ци пах вза є -
мо по ва ги, ро зу мін ня, до по мо ги; зна хо ди ти
вза є мо ро зу мін ня за вдя ки спіл ку ван ню;
бра ти участь у ви хо ван ні ді тей

Роз роб ка ви хов но го за хо ду «Під су -
зір’ям ве ли кої лю бо ві»
Ла пен ко Лю бов Ми ко ла їв на, учи тель по -
чат ко вих кла сів, НВК «По кров ська гім на -
зія» Дніп ро пет ров ської обл.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду
на за яв ле ну те му, ме та яко го — згур ту ва ти
ди тя чі й бать ківський ко лек ти ви, роз ви ва ти
в уч нів по чут тя обов’яз ків пе ред ро ди ною,
стар ши ми і мо лод ши ми чле на ми сім’ї, умін -
ня слу ха ти та під три му ва ти зла го ду в ро ди -
ні, про дов жу ва ти ро дин ні тра ди ції; роз ви -
ва ти твор чість уч нів; ви хо ву ва ти по ва гу
та лю бов до всіх чле нів ро ди ни

Роз роб ка ви хов но го за хо ду «Хо чу бу ти
здо ро вим і силь ним, як мій та то!» для
3-х — 4-х кла сів
Мо ги лей На дія Ми хай лів на, учи тель по чат -
ко вих кла сів, Ми хай лів ська шко ла Кам’ян -
сько го р-ну Чер ка ської обл.
Ано та ція: Сце на рій ро дин но го свя та, при -
свя че но го Дню Зброй них Сил Укра ї ни.

Роз роб ка лек ції «Чи го то ва ва ша ди ти -
на до шко ли»
Не чи по рук Те тя на Сер гі їв на, прак тич ний
пси хо лог, учи тель основ здо ров’я, Сла вут -
ська шко ла № 4 Хмель ницької обл.
Ано та ція: Роз роб ка лек ції для бать ків май -
бут ніх пер шо клас ни ків

Роз роб ка за хо ду «Бать ківські збо ри
у фор мі вог ни ку»
Ри бак Те тя на Іва нів на, учи тель по чат ко вих
кла сів, Хар ків ський лі цей № 89.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду, ме -
та яко го — спри я ти фор му ван ню уяв лень
бать ків про та кі якос ті і влас ти вос ті осо бис -
тос ті, які до по мо жуть гід но до ла ти труд -
нощі на жит тє во му шля ху; про роз ви ток ін -
те лек ту і твор чих здіб нос тей, пі знаваль них
зу силь і пер вин но го до сві ду пра ці, мо раль -
них та ес те тич них рис, емо цій ної куль ту ри
та фі зич но го здо ров’я

Роз роб ка ви хов но го за хо ду «Свя то
друж ної ро ди ни»
Сма гі на Те тя на Ми ко ла їв на, за ступ ник ди -
рек то ра з на вчаль но-ви хов ної ро бо ти, учи -
тель по чат ко вих кла сів, Ка хов ська шко ла
№ 4 Хер сон ської обл.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду
на за яв ле ну те му, ме та яко го — фор му ва ти
мо раль ну куль ту ру ді тей і бать ків; спри я ти
роз вит ку ко му ні ка тив них умінь, доб ро ти
та вза є мо ро зу мін ня в ро ди нах уч нів, ство -

рен ню пе ре ду мов для по даль шої спіль ної ді -
яль нос ті шко ли та ро ди ни

Про гра ма бать ківсько го все обу чу «Ака -
де мія жит тє вої ком пе тен т нос ті бать ків»
Тру со ва Вік то рія Ми ко ла їв на, за ступ ник
ди рек то ра з ви хов ної ро бо ти, Таш лиць ка
шко ла Смі лян сько го р-ну Чер ка ської обл.
Ано та ція: Про гра ма бать ківсько го все обу -
чу, де по діл, для ди фе рен цій о ва ної ро бо ти
з бать ка ми, від бу ва єть ся на умов ні ка фед -
ри: пе да го гіч них по гля дів; від по ві даль но го
бать ків ст ва; пси хо ло гіч но го та со ці аль но го
суп ро во ду ро ди ни; су час ної ро ди ни (ка фед -
ра ба га то діт них сі мей; ка фед ра не пов них
сі мей; ка фед ра мо ло дих сі мей); су час но го
бать ків ст ва

Ро сій ська мо ва

Роз роб ка уро ку «Лек си ко ло гія» з ро сій -
ської мо ви в 5-му кла сі
Гон ча рен ко Ма рія Пет рів на, учи тель ро сій -
ської мо ви, Сту де ниць ка шко ла Ко рос ти -
шів сько го р-ну Жи то мир ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — по вто ри ти ви вче ні
те о ре тич ні ві до мос ті з те ми; сис те ма ти -
зува ти й уза галь ни ти знан ня й на вич ки
з теми; умі ти за сто со ву ва ти їх на прак ти ці;
зба га ти ти слов ни ко вий за пас, роз ви ва ти
на вич ки до реч но вжи ва ти ан то ні ми, си но -
ні ми, омо ні ми, ба га то знач ні сло ва, умін ня
зна хо ди ти по мил ки в мов лен ні од но клас ни -
ків; ви хо ву ва ти ес те тич не по чут тя й ро зу -
мін ня ро сій ської мо ви

Роз роб ка уро ку «Пра во пис роз ді лю -
валь них ъ та ь» з ро сій ської мо ви в 5-му
кла сі
За по ро жець Окса на Ва си лів на, учи тель ро -
сій ської мо ви, Лу бен ська шко ла № 2 Пол -
тав ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — по зна йо ми ти уч нів
з пра ви ла ми на пи сан ня ъ і ь, вчи ти пра -
вильно ви мов ля ти сло ва з ъ і ь, спри я ти за -
сво єн ню основ них пра вил ужи ван ня слів
з лі те ра ми ъ і ь; роз ви ва ти фо не ма тич ний
слух, ор фо гра фіч ну пиль ність, умін ня кла -
си фі ку ва ти, уза галь ню ва ти, уяву, ува гу,
твор че мис лен ня; при щеп лю ва ти лю бов
до при ро ди

На вчаль ний про ект «Спо чат ку бу ло
сло во?» з ро сій ської мо ви в 5-му кла сі
Ігна тен ко Люд ми ла Вік то рів на, учи тель ро -
сій ської мо ви та лі те ра ту ри, Арте мів ський
НВК «За галь но ос віт ня шко ла І–ІІІ сту пе нів
№ 11 — ба га то про філь ний лі цей» До нець -
кої обл.
Ано та ція: Роз роб ка на вчаль но го про ек ту,
що спри я ти ме фор му ван ню на ви чок по яс -
ню ва ти лек сич не зна чен ня сло ва, тлу ма чи -
ти сло ва, до би ра ти си но ні ми й ан то ні ми,
з’ясо ву ва ти ети мо ло гію окре мих слів, ко -
рис ту ва ти ся слов ни ка ми різ них ви дів

Про гра ма са мо ре а лі за ції осо бис тос ті
уч ня з те ми «Лек си ка. Лек си ко ло гія»
Ігна тен ко Люд ми ла Вік то рів на, учи тель ро -
сій ської мо ви та лі те ра ту ри, Арте мів ський
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НВК «За галь но ос віт ня шко ла І–ІІІ сту пе нів
№ 11 — ба га то про філь ний лі цей» До нець -
кої обл.
Ано та ція: Ме та про гра ми — по гли би ти
знан ня про іс тот ні озна ки лек си ко ло гіч них
по нять, до по мог ти уза галь ни ти й сис те ма -
ти зу ва ти знан ня з те ми, спри я ти фор му ван -
ню мов них умінь

Роз роб ка уро ку «Уза галь нен ня і сис те -
ма ти за ція ви вче но го з те ми «При кмет -
ник»» з ро сій ської мо ви в 6-му кла сі
Кир нос Ін на Ми ко ла їв на, Учи тель ро сій -
ської мо ви та за ру біж ної лі те ра ту ри, Шан д -
рів ська шко ла Юр’їв сько го р-ну Дніп ро пет -
ров ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
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 яко го — до -
по мог ти уч ням по вто ри ти, уза галь ни ти й
сис те ма ти зу ва ти ви вче ний ма те рі ал; роз ви -
ва ти вмін ня лін г віс тич но мис ли ти, за сто со -
ву ва ти знан ня в не стан дар т них си ту а ці ях;
ви хо ву ва ти са мо стій ність і ор га ні зо ва ність
у на вчаль ній ро бо ті

Роз роб ка уро ку «Уза галь нен ня і сис те -
ма ти за ція ви вче но го з те ми «При кмет -
ник»» з ро сій ської мо ви в 6-му кла сі
Кир нос Ін на Ми ко ла їв на, учи тель ро сій -
ської мо ви та за ру біж ної лі те ра ту ри, Шан д -
рів ська шко ла Юр’їв сько го р-ну Дніп ро пет -
ров ської обл.
Ано та ція: До по мог ти по вто ри ти, уза галь ни -
ти і сис те ма ти зу ва ти ви вче ний ма те рі ал те мі
«При кмет ник»; роз ви ва ти вмін ня лін г віс тич -
но мис ли ти, за сто со ву ва ти знан ня в не стан -
дар т них си ту а ці ях; ви хо ву ва ти са мо стій ність
і ор га ні зо ва ність у на вчаль ній ро бо ті

До слід жен ня «За по зи чен ня слів у ро -
сій ській мо ві»
Ко мар Оле на Во ло ди ми рів на, учи тель ро -
сій ської мо ви та лі те ра ту ри, Хар ків ська
шко ла № 111.
Ано та ція: На уко ва роз від ка на за яв ле ну
тему

Роз роб ка уро ку «Анто ні ми» з ро сій -
ської мо ви в 5-му кла сі
Лип ко На та лія Пет рів на, учи тель ро сій -
ської мо ви та за ру біж ної лі те ра ту ри, Ми -
хай лів ська шко ла Шар го род сько го р-ну
Він ниць кої обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку з муль ти -
ме дій ною під трим кою (ме ді ап ре зен та ція
до да єть ся), ме та яко го — по зна йо ми ти
зі сло ва ми, про ти леж ни ми за зна чен ням,
ввес ти по нят тя «ан то ні ми»; на вчи ти до би -
ра ти ан то ні ми до слів, зна хо ди ти їх у тек с ті;
роз ши ри ти лек сич ний за пас; роз ви ва ти
вмін ня ви зна ча ти лек сич не зна чен ня сло ва;
роз ви ва ти мо ву уч нів, умін ня пра цю ва ти
в гру пах, пра цю ва ти з тек с том; роз ви ва ти
кміт ли вість, мис лен ня, ува гу, пам’ять; ство -
рю ва ти по зи тив ну мо ти ва цію до уро ку ро -
сій ської мо ви; ви хо ву ва ти ес те тич ний смак,
куль ту ру мов лен ня, лю бов і ува гу до сло ва,
дбай ли ве став лен ня до мо ви, ува гу, доб ре
став лен ня один до од но го

Роз роб ка уро ку «При кмет ник як час ти -
на мо ви. Ро бо та над роз вит ком і куль ту -

рою мо ви. «Ти жи веш не один»» з ро сій -
ської мо ви в 6-му кла сі
Ма ка рен ко Лю бов Ми ко ла їв на, учи тель ук -
ра їн ської мо ви і лі те ра ту ри, ро сій ської мо -
ви, Кри во різь ка шко ла № 67 Дніп ро пет ров -
ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — сис те ма ти зу ва ти
знан ня про при кмет ни ки; фор му ва ти
вміння ви зна ча ти їх ні роз ря ди; роз ви ва ти
спо сте реж ли вість, ло гіч не мис лен ня, мов -
лен ня, зба га чу ва ти слов ни ко вий за пас;
спри я ти ви хо ван ню куль ту ри мов лен ня;
при щеп лю ва ти най кра щі люд ські якос ті

Роз роб ка уро ку «Текст. Різ ні ти пи мов -
лен ня. Ана ліз, скла дан ня тек с тів, що на ле -
жать до різ них ти пів мов лен ня» з ро сій -
ської мо ви в 6-му кла сі
Мат ві єн ко Ма рія Юхи мів на, учи тель ро сій -
ської мо ви та за ру біж ної лі те ра ту ри, Бі ло -
цер ків ська шко ла № 7 Ки їв ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — по вто ри ти і по гли би -
ти те о ре тич ні ві до мос ті про текст і йо го
струк ту ру, да ти по нят тя про ти пи мов лен -
ня; роз ви ва ти на вич ки ана лі зу тек с ту (ви -
зна чен ня те ми, основ ної дум ки, за со бів
зв’яз ку) і вмін ня роз різ ня ти ти пи мов лен ня,
роз ви ва ти твор чі здіб нос ті ді тей, на вча ю чи
са мо стій но го скла дан ня тек с тів з різ ни ми
ти па ми мов лен ня; ви хо ву ва ти мов ну куль -
ту ру і лю бов до при ро ди рід но го краю

Ди дак тич ний ма те рі ал для ро бо ти
на уро ках ро сій ської мо ви на при кла ді
тво рів М. А. Бул га ко ва в 10-х — 11-х кла сів
Пар мак лі Світ ла на Пет рів на, учи тель ро сій -
ської мо ви та за ру біж ної лі те ра ту ри, Чор -
но мор ська за галь но ос віт ня шко ла І–ІІІ
сту пе нів Ли ман ської рай он ної ра ди Оде -
ської обл.
Ано та ція: Ди дак тич ний ма те рі ал ді бра но
з ро ма ну М. Бул га ко ва «Май с тер і Мар -
гари та»

Роз роб ка уро ку «Спо со би сло вот во рен -
ня» з ро сій ської мо ви у 6-му кла сі
Пол тав це ва Те тя на Ми ко ла їв на, учи тель
ро сій ської мо ви, лі те ра ту ри, за ру біж ної лі -
те ра ту ри, Бі ло цер ків ська шко ла № 7 Ки їв -
ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
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 яко го — по -
зна йо ми ти уч нів з основ ни ми спо со ба ми
тво рен ня слів у ро сій ській мо ві; фор му ва ти
вмін ня утво рю ва ти но ві сло ва; роз ви ва ти
ко му ні ка тив ні здіб нос ті уч нів; ви хо ву ва ти
ес те тич ний смак на при кла дах тек с тів ху -
дож ніх тво рів

Роз роб ка уро ку «Імен ник. Імен ни ки,
що по зна ча ють жи ві іс то ти і не жи ві пред -
ме ти. Ве ли ка лі те ра в імен ни ках» з ро сій -
ської мо ви в 6-му кла сі
Пріх но Те тя на Ві та лі їв на, учи тель ро сій -
ської мо ви, Мар’янів ська шко ла Кар лів -
сько го р-ну Пол тав ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко -
го — да ти по нят тя про імен ник як час ти ну
мо ви; озна йо ми ти з імен ни ка ми, що по -
знача ють жи ві іс то ти і не жи ві пред ме ти;

на вчи ти пра виль но го на пи сан ня ве ли ких
лі тер в імен ни ках; роз ви ва ти кри тич не мис -
лен ня че рез чи тан ня та пись мо, ана лі ти ко-
син так сич ні вмін ня, умін ня фор му ва ти
влас ні суд жен ня; ви хо ву ва ти ін те рес до ро -
сій ської мо ви, лю бов і по ва гу до до вкіл ля
і йо го жи те лів

Роз роб ка уро ку «Слов ни ки» з ро сій -
ської мо ви в 5-му кла сі
Хо мич Іри на Ми хай лів на, учи тель ро сій -
ської мо ви, Но во бо рів ський за галь но ос віт -
ній за клад І–ІІІ сту пе нів — лі цей Хо ро шів -
сько го р-ну Жи то мир ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — по вто рен ня і за кріп -
лен ня знань з лек си ки; роз ви ток на ви чок
ро бо ти зі слов ни ка ми; фор му ван ня мо ти ва -
ції ви бо ру слов ни ків; ви хо ван ня ін те ре су
до кни ги; усві дом ле не за сво єн ня лек сич -
ного зна чен ня сло ва; од но знач них і ба га то -
знач них слів; пря мо го і пе ре нос но го зна -
чен ня, ро сій ської та ін шо мов ної лек си ки;
ан то ні мів, омо ні мів; ети мо ло гії слів; фра зе -
о ло гіз мів

Роз роб ка уро ку «Ор фо гра фіч на по мил -
ка. Ор фо гра фіч ний слов ник» з ро сій ської
мо ви в 5-му кла сі
Чер ню го ва Іри на Во ло ди ми рів на, учи тель
ро сій ської мо ви, Кри во різь ка шко ла № 73
Дніп ро пет ров ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — за без пе чи ти вдос ко -
на лен ня знань ор фо грам і вмінь ко рис ту ва -
ти ся ор фо гра фіч ним слов ни ком; роз ви ток
ор фо гра фіч ної пиль нос ті, умінь пра цю ва ти
з до від ко вою лі те ра ту рою; ви хо ван ня куль -
ту ри ус но го та пи сем но го мов лен ня

Роз роб ка уро ку «Ти пи мов лен ня. Роз -
дум» з ро сій ської мо ви в 6-му кла сі
Яцю ра Люд ми ла Во ло ди ми рів на, учи тель,
Орлів ський НВК «За галь но ос віт ня шко ла
І–ІІІ сту пе нів — ди тя чий са док» Ви со ко -
піль сько го р-ну Хер сон ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — роз ши ри ти знан ня
уч нів про ти пи мов лен ня; ви хо ву ва ти доб -
ро ту, ввіч ли вість, чуй ність, куль ту ру мов -
лен ня

Роз роб ка уро ку «Склад но су ряд не ре -
чен ня» з ро сій ської мо ви в 9-му кла сі
Яцю ра Люд ми ла Во ло ди ми рів на, учи тель,
Орлів ський НВК «За галь но ос віт ня шко ла
І–ІІІ сту пе нів — ди тя чий са док» Ви со ко -
піль сько го р-ну Хер сон ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му

Тру до ве на вчан ня

Роз роб ка уро ку «Най прос ті ші ви ди ме -
ре жок. Тех но ло гія ви ко нан ня ме ре жок
«оди нар ний пру тик» та «по двій ний пру -
тик»» з тру до во го на вчан ня в 9-му кла сі
Кар ту но ва На та лія Олек сан д рів на, учи тель
хі мії та об слу го ву ю чої пра ці, Но во мир го -
род ська шко ла № 2 Кі ро во град ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та
якого — ство ри ти умо ви для фор му ван ня
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по нять про про зо рі тех ні ки ви ши ван ня, ме -
реж ку, озна йо ми ти з тех но ло гією ви ко нан -
ня ме ре жок «оди нар ний пру тик», «по двій -
ний пру тик»; ство ри ти оп ти маль ні умо ви
для ви хо ван ня по ва ги до пра ці, по тре би ви -
яви ти се бе у твор чій ді яль нос ті, ви хо ву ва ти
аку рат ність і точ ність, спри я ти ак ту а лі за ції
жит тє во го до сві ду уч нів та фор му ван ню
уяв лен ня про зв’язок куль ту ри з жит тям
та по бу том лю дей; спри я ти роз вит ку ес те -
ти ко-сен сор ної сфе ри осо бис тос ті

Роз роб ка уро ку «Оздоб лен ня ви ро бів
з де ре ви ни тех ні кою гео мет рич но го різь б -
лен ня» з тру до во го на вчан ня у 8-му кла сі
Мо ро ко Олек сандр Ми хай ло вич, учи тель
тру до во го на вчан ня, Мар чи хи но буд ська
шко ла Ямпіль сько го р-ну Сум ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
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 яко го — по -
гли би ти знан ня про еле мен ти та спо со би
гео мет рич но го різь б лен ня; фор му ва ти
вмін ня та на вич ки у ви ко нан ні різь б лен ня
гео мет рич но го ор на мен ту; ви хо ву ва ти стій -
кий ін те рес і лю бов до на род них ре ме сел

Роз роб ка уро ку «На род на ляль ка. Ви го -
тов лен ня ляль ки спо со бом кру чен ня»
з тру до во го на вчан ня в 6-му кла сі
Пи лип Ма рія Іва нів на, учи тель тру до во го
на вчан ня, Хуст ський НВК № 1.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — озна йо ми ти з основ -
ни ми спо со ба ми ви го тов лен ня ля льок; роз -
ви ва ти мис лен ня, ува гу, пам’ять, твор чі
здіб нос ті; ви хо ву ва ти ес те тич ний смак,
пра цьо ви тість, ша ноб ли ве став лен ня до на -
род них тра ди цій

Роз роб ка уро ку «Лю ди на — ху дож ні
об ра зи» з тру до во го на вчан ня в 4-му кла сі
спе ці аль ної шко ли
Пташ ко Світ ла на Ана то лі їв на, учи тель тру -
до во го на вчан ня, Ма рі у поль ська шко ла-ін -
тер нат № 21 До нець кої обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко -
го — озна йо ми ти з тех ні кою кар бу ван ня
по ме та лу, влас ти вос тя ми й ха рак те рис ти -
кою ме та лів, різ но ви дом кар бо ва них ро біт;
на вчи ти прий о мам тис нен ня на фоль зі, ви -
го тов лен ню ре льє ф но го зоб ра жен ня з до -
по мо гою най прос ті ших ін стру мен тів; роз -
ви ва ти ко ор ди на цію ру хів, ува гу, умін ня
про дав лю ва ти фоль гу; ви хо ву ва ти пра цьо -
ви тість, ін те рес до твор чос ті, умін ня спо -
сте рі га ти, охай ність, праг нен ня до точ но го
ви ко нан ня за вдан ня, кри тич не став лен ня
до своєї ро бо ти; про вес ти слов ни ко ву ро бо -
ту, від пра цю ва ти зву ко ви мо ву слів, ви ма га -
ти від уч нів до три ман ня пра вил ор фо епії

Роз роб ка уро ку «У сві ті спід ниць»
з тру до во го на вчан ня в 9-му кла сі спе ці -
аль ної шко ли
Сер гі єн ко Люд ми ла Олек сі їв на, учи тель
тру до во го на вчан ня, Ма рі у поль ська шко ла-
ін тер нат № 21 До нець кої обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко -
го — за крі пи ти знан ня про кон ст ру ю ван ня
пря мої спід ни ці, умін ня ви ко ну ва ти опис
мо де лі; про дов жу ва ти зна йо ми ти з прий о -
ма ми мо де лю ван ня спід ни ці, ви да ми скла -

док; на вчи ти вно си ти не об хід ні змі ни і до -
пов нен ня на крес лен ні ви крій ки осно ви
спід ни ці за ма люн ком мо де лі; роз ви ва ти
твор чу уяву, прос то ро ве мис лен ня, ху дож -
ній смак; пра цю ва ти над роз вит ком слу хо -
во го сприй ман ня, зба га чен ням слов ни ка,
пра виль ною ви мо вою спе ці аль ної тер мі но -
ло гії; ви хо ву ва ти охай ність і чіт кість

Роз роб ка уро ку «Роз ма люю пи сан ку,
роз ма люю» з тру до во го на вчан ня в 7-му
кла сі
Січ ка ро ва Те тя на Ана то лі їв на, учи тель тру -
до во го на вчан ня, Ча у сів ський НВК № 1
Пер во май сько го р-ну Ми ко ла їв ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко -
го — сис те ма ти зу ва ти знан ня про тех но ло -
гії ви го тов лен ня пи сан ки; удос ко на лю ва ти
вмін ня пра цю ва ти в гру пах, зна хо дя чи
спіль не рі шен ня; спо ну ка ти до ви слов лю -
ван ня ідей, роз кри ва ти кра су і не по втор -
ність ук ра їн ської пи сан ки; спри я ти роз -
витку уяви, ес те тич но го сма ку; ви хо ву ва ти
ша ноб ли ве став лен ня до тра ди цій; про дов -
жу ва ти фор му ван ня клю чо вих ком пе тен т -
нос тей че рез про ек т ну ді яль ність

Роз роб ка уро ку «При зна чен ня, бу до ва
та прин цип ро бо ти то кар но го вер с та та»
з тру до во го на вчан ня в 7-му кла сі
Фі ла тов Ігор Ана то лій о вич, учи тель тру до -
во го на вчан ня, Під лу бів ська шко ла Єміль -
чинсько го р-ну Жи то мир ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко -
го — озна йо ми ти ся з при зна чен ням і бу до -
вою то кар но го вер с та та для об роб ки де ре -
ви ни, пра ви ла ми під го тов ки до ро бо ти, ін -
стру мен та ми для ро бо ти на то кар но му
вер с та ті, пра ви ла ми без печ ної ро бо ти; ви -
хо ву ва ти ор га ні зо ва ність, куль ту ру пра ці,
твор че і ло гіч не мис лен ня, уваж ність, від по -
ві даль не став лен ня до ро бо ти, бе реж ли ве
став лен ня до ін стру мен тів та ма те рі а лів;
фор му ва ти по чат ко ві вмін ня ке ру ван ня
вер с та том, ін те рес до про фе сій, пов’яза них
з де ре во об роб ниц т вом

Роз роб ка уро ку «Ви го тов лен ня кор пус -
них меб лів» з тру до во го на вчан ня в 9-му
кла сі спе ці аль ної шко ли
Шиш кін Ярос лав Ана то лій о вич, учи тель,
Мо ло чан ська спе ці аль на шко ла-ін тер нат
За по різь кої 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 ся з тех -
но ло гією ви го тов лен ня кор пус них меб лів;
ви хо ву ва ти бе реж ли ве став лен ня до меб -
лів, ко лек ти візм; роз ви ва ти прос то ро ву
уяву, об раз не мис лен ня

Укра їн ська лі те ра ту ра

Роз роб ка про ек ту «Сто рін ка ми ле генд
Укра ї ни, Дніп ро пет ров щи ни, Апос то лів -
щи ни» з ук ра їн ської лі те ра ту ри в 7-х — 8-х
кла сах
Гу сє ва Вік то рія Вік то рів на, учи тель ук ра -
їнської мо ви та лі те ра ту ри; Ля пу но ва Ма -
рина Іва нів на, про від ний бі б ліо те кар, на -
род на май ст ри ня, Зе ле но доль ська шко ла
№ 2 Апос то лів сько го р-ну Дніп ро пет ров -
ської обл.

Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко -
го — про вес ти за хист про ек т ної ро бо ти з по -
шу ку ле генд рід но го краю, озна йо ми ти з ле -
ген да ми Укра ї ни, Дніп ро пет ров щи ни, Апос -
то лів щи ни; роз ви ва ти твор чі здіб нос ті та
мов ну куль ту ру, мис лен ня й мо но ло гіч не
мов лен ня, ви раз не чи тан ня по езій, умін ня
ін с це ні зу ва ти й са мо стій но скла да ти ле генди
й вір ші; за крі пи ти вмін ня ви би ра ти най го -
лов ні ше, в тек с тах, кни гах, Інтер не ті; ви хо ву -
ва ти лю бов до Бать ків щи ни, сво го на ро ду,
по ша ну до лі те ра тур них скар бів пред ків

Роз роб ка уро ку «Іван Баг ря ний: жит тє -
вий і твор чий шлях. Ро ман «Тиг ро ло ви»
як зра зок при год ниць ко го ро ма ну» з ук ра -
їн ської лі те ра ту ри в 11-му кла сі
Аксі ні на Ін на Ва си лів на, ди рек тор шко ли,
Но во іва нів ська шко ла Юр’їв сько го р-ну
Дніп ро пет ров ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — роз гля ну ти жит тє вий
і твор чий шлях І. Баг ря но го, по вто ри ти ви -
вче не про ро ман «Тиг ро ло ви»; роз ви ва ти
кри тич не мис лен ня, умін ня ар гу мен ту ва ти
влас ну дум ку; ви хо ву ва ти пат рі о тизм, по -
чут тя гід нос ті, спад ко єм ність во ле люб них
ідей ук ра їн ців

Ме то дич на роз роб ка «Ви хо ван ня на ці -
о наль ної куль ту ри та роз ви ток кре а тив но -
го по тен ці а лу уч нів стар шої шко ли на уро -
ках лі те ра ту ри»
Альо хі на Олек сан д ра Ана то лі їв на, учи тель
ук ра їн ської мо ви та лі те ра ту ри, Хар ків -
ський са на тор ний НВК № 1.
Ано та ція: По да ні уро ки на да ють мож ли -
вість спо ну кан ня та за лу чен ня уч нів до ви -
зна чен ня своєї жит тє вої по зи ції та учас ті
в жит ті сус піль ст ва вже під час на вчан ня,
у про це сі фор му ван ня влас но го сві то гля ду

Роз роб ка уро ку «Лі те ра ту ра рід но го
краю. Пись мен ни ки Світ ло вод щи ни.
В. В. Со ко лов — “та бу ря нин з ді да-пра ді -
да”» з ук ра їн ської лі те ра ту ри
Арте мен ко Ва лен ти на Іва нів на, учи тель ук -
ра їн ської мо ви та лі те ра ту ри, Світ ло вод -
ська шко ла № 1 Кі ро во град ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — роз ши ри ти знан ня
про твор чість пись мен ни ків Світ ло вод -
щини, озна йо ми ти з жит тє вим шля хом
і твор чим до роб ком В. Со ко ло ва; ак ти ві зу -
ва ти пі знаваль ну ді яль ність; роз ви ва ти на -
вич ки ви раз но го чи тан ня; спри я ти роз вит -
ку іс то ри ко-кра єзнав чої ком пе тен т нос ті;
ви хо ву ва ти лю бов до рід но го міс та то що

Роз роб ка уро ку «Інтим на лі ри ка Во ло -
ди ми ра Со сю ри» з ук ра їн ської лі те ра ту ри
в 11-му кла сі
Ва ку лен ко Те тя на Во ло ди ми рів на, учи тель
ук ра їн ської мо ви та лі те ра ту ри, Хар ків ська
гім на зія № 172.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
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 яко го —
спри я ти по глиб лен ню знань про осо бис те
жит тя й ін тим ну лі ри ку по ета; роз ви ва ти ін -
те рес до на ці о наль них на дбань ук ра їн сько -
го на ро ду; ви хо ву ва ти по чут тя лю дя нос ті,
доб ро ти, чес ті, по друж ньої вір нос ті

КАТАЛОГ ПЕДАГОГІЧНИХ МАТЕРІАЛІВ

Усі представлені роботи опубліковані на веб-сайті видавництва:
http://osvita.ua/school/lessons_summary/ Передплатний індекс 21853 69



Стат тя «Іван Яко вич Фран ко в спо га дах
су час ни ків»
Гар даш Ва лен ти на Вік то рів на, ви кла дач
укра їн ської мо ви та лі те ра ту ри, 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 тав ська обл.
Ано та ція: Стат тя при свя че на по ста ті ви -
знач но го ук ра їн сько го пись мен ни ка й на -
уков ця Іва на Фран ка

Роз роб ка уро ку «Як за пах «Зі лля» Ду -
шу огор та — то Сер це пат рі о та про ки да -
єть ся..» з ук ра їн ської лі те ра ту ри в 6-му
кла сі
Гар ма тюк Лю бов Іва нів на, учи тель ук ра їн -
ської мо ви і лі те ра ту ри, Тер но піль ська
Укра їн ська гім на зія ім. І. Фран ка.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку з муль ти -
ме 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 фак -
та ми жит тя і твор чос ті М. Во ро но го, на вчи -
ти ін тер пре ту ва ти твір, ви слов лю ва ти влас -
ні роз ду ми, ство рю ва ти але го рич ний світ
про чи та но го, бу ду ва ти зі став лен ня-асо ці а -
ції; учи ти зай ма ти ак тив ну жит тє ву по зи -
цію; у про це сі на вчан ня змі ни ти са мо оцін -
ку ди ти ни, осмис ли ти суть своєї осо бис тос -
ті, осяг ну ти гли би ни влас ної ду ші і ро зу му;
да ти віль ний ви бір ін стру мен тів для пі -
знаваль ної ді яль нос ті, сво бо ду в по бу до ві
об ра ної ро бо ти; зро зу мі ти по нят тя «без бат -
чен ко», пат рі о тизм, лю бов до Бать ків щи ни

Кі но сце на рій до ку мен таль но го філь -
му про жит тя і твор чість Л. В. Кос тен -

ко «У чо му сек рет успіш нос ті ко ро ле ви ук -
ра їн ської по езії»
Гер ба лі Оле на Яків на, учи тель ук ра їн ської
мо ви та лі те ра ту ри, Оде ська шко ла № 72.
Ано та ція: У ма те рі а лі на за яв ле ну те му
з досві ду ро бо ти ав тор ка пи ше, що пе ре гляд
на уко вих про грам і філь мів — це сис те ма
різ но ма ніт ної ак тив ної ді яль нос ті уч нів,
спря мо ва на на роз ви ток їхньої ес те тич ної
куль ту ри. Основ ною ме тою та ко го ви ду ді -
яль нос ті є ви хо ван ня са мо стій но го твор чо -
го гля да ча

Роз роб ка уро ку «Піс ні лі те ра тур но го
по ход жен ня. «Ще не вмер ла Укра ї ни…»
П. Чу бин сько го, М. Вер биць ко го — на ці о -
наль ний гімн на шої дер жа ви» з ук ра їн -
ської лі те ра ту ри в 6-му кла сі
Гоч Ва лен ти на Фе до рів на, учи тель ук ра їн -
ської мо ви та лі те ра ту ри, Рів нен ська шко ла
№ 13.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко -
го — пре зен ту ва ти піс ню «Ще не вмер ла
Укра ї ни…», звер ну ти ува гу на іс то рію її
ство рен ня, при зна чен ня; по яс ни ти спе ци -
фі ку піс ні лі те ра тур но го по ход жен ня, гім -
ну; фор му ва ти вмін ня ін тер пре ту ва ти твір
шля хом ви ко ри стан ня різ них ви дів мис -
тецтв, прий о мів ком па ра тив но го шля ху
ана лі зу пі сень; спри я ти роз вит ку на ви чок
спіл ку ван ня; при щеп лю ва ти ро зу мін ня
важ ли вос ті ви яв лен ня по ша ни до на ці о -
наль них свя тинь, сим во лі ки ін ших на ро дів

Роз роб ка уро ку «А. Ма лиш ко — ві -
домий ук ра їн ський по ет. «Піс ня про
рушник»» з ук ра їн ської лі те ра ту ри в 7-му
кла сі

Грит чи на Оле на Ана то лі їв на, учи тель ук ра -
їн ської мо ви та лі те ра ту ри, Ка хов ська шко -
ла № 4 Хер сон ської 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 з жит тє -
вим і твор чим шля хом А. Ма лиш ка; оха рак -
те ри зу ва ти йо го пі сен ну твор чість; про ана -
лі зу ва ти «Піс ню про руш ник»; роз ви ва ти
вмін ня ви раз но і вдум ли во чи та ти по езії,
ви зна ча ти і ко мен ту ва ти її мо ти ви, ар гу -
мен то ва но ви слов лю ва ти влас ні роз ду ми;
ви хо ву ва ти по чут тя лю бо ві, по ша ни
до твор чос ті А. Ма лиш ка, ша ноб ли ве став -
лен ня до ма те рі

Роз роб ка про ек ту «Каз ка — кра ї на ди -
тин ст ва» з ук ра їн ської лі те ра ту ри в 5-му
кла сі
Гу сє ва Вік то рія Вік то рів на, учи тель ук ра їн -
ської мо ви та лі те ра ту ри, Зе ле но доль ська
шко ла № 2 Апос то лів сько го р-ну Дніп ро -
пет ров ської обл.
Ано та ція: Роз роб ка про ек ту на за яв ле ну те -
му, ме та яко го — роз ви ва ти лю бов ді тей до
своєї на род ної куль ту ри, ак ти ві зу ва ти й
сти му лю ва ти ро зу мо ву і пі знаваль ну ді яль -
ність уч нів, роз ши рю ва ти їх ній кру го зір

Роз роб ка уро ку «І. Фран ко. Каз ка
«Фар бо ва ний Лис». Образ Ли са, ри си йо го
ха рак те ру» з ук ра їн ської лі те ра ту ри
в 5-му кла сі спе ці аль ної шко ли
Дер кач Окса на Ва си лів на, учи тель ук ра їн -
ської мо ви та лі те ра ту ри, Ва си лів ська спе ці -
аль на шко ла-ін тер нат За по різь кої обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку з муль ти -
ме дій ною під трим кою (ме ді ап ре зен та ція
до да єть ся), ме та яко го — ви зна чи ти те му
та ідею каз ки, да ти по нят тя про го лов них
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
здіб нос тей уч нів; спри я ти ви хо ван ню усві -
дом 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

Роз роб ка уро ку «Дра ма тур гія Іва на
Фран ка.Со ці аль но-пси хо ло гіч на дра -

ма «Укра де не щас тя»» з ук ра їн ської лі те -
ра ту ри в 10-му кла сі
Ду фа ла Ві та Ми ко ла їв на, учи тель ук ра їн -
ської мо ви та лі те ра ту ри, Мар’їв ська шко ла
Маг да ли нів сько го р-ну Дніп ро пет ров -
ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко -
го — озна йо ми ти зі зміс том дра ми «Укра де -
не щас тя», її сце ніч ною іс то рією та фоль к -
лор ною осно вою, на вчи ти ха рак те ри зу ва ти
об ра зи, удос ко на лю ва ти вмін ня пра цю ва ти
з тек с том, фор му ва ти вмін ня дис ку ту ва ти,
ар гу мен ту ва ти влас ну дум ку, ви хо ву ва ти
за галь но люд ські мо раль ні цін нос ті, по чут тя
від по ві даль нос ті за влас ні дії та вчин ки,
за до лю близь кої лю ди ни

Роз роб ка уро ку «Тра гіч на до ля ге ро ї ні
тво ру «Дів чи на-чай ка» Дніп ро вої Чай ки»
з ук ра їн ської лі те ра ту ри в 7-му кла сі спе -
ці аль ної шко ли
Ка лю га Мар га ри та Во ло ди ми рів на, учи тель
ук ра їн ської мо ви та лі те ра ту ри, Хар ків ська
спе ці аль на шко ла-ін тер нат № 6.

Ано та ція: План-кон с пект уро ку з муль -
тиме дій ною під трим кою, на вчаль на ме та
яко го — про дов жи ти ви вчен ня твор чос ті
Дніп ро вої Чай ки, зро би ти ідей но-ху -
дожній ана ліз тво ру «Дів чи на-чай ка», ви -
раз но чи та ти ле ген ду, до вес ти єд ність лю -
ди 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

Роз роб ка уро ку «М. Ко цю бин ський.
Но ве ла «Intermezzo» — по етич на світ ли на
ду ші мит ця» з ук ра їн ської лі те ра ту ри
в 10-му кла сі
Кли мен ко Іри на Ми ко ла їв на, ви кла дач,
Корос ти шів ський пе да го гіч ний ко ледж
ім. І. Я. Фран ка Жи то мир ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та
якого — озна йо ми ти зі зміс том но ве ли
«Intermezzo», особ ли вос тя ми її ком по зи ції
й жан ро ви ми озна ка ми; з’ясу ва ти своє -
рідність сис те ми об ра зів; ви зна чи ти
особли вос ті ім п ре сі о ніс тич но го сти лю Ко -
цюбин сько го; роз ви ва ти на вич ки пси хо ло -
гіч но го ана лі зу, умін ня ло гіч но ви слов лю ва -
ти свої дум ки; ви хо ву ва ти лю бов до при ро -
ди, ро зу мін ня ро лі на вко лиш ньо го сві ту для
під три ман ня ду шев ної рів но ва ги лю ди ни;
до слі ди ти спо со би бо роть би з де пре сив ним
ста ном

Роз роб ка уро ку «Люд ське жит тя — пе -
ре тин ста до ріг (Та рас Шев чен ко та Ми -
хай ло Щеп кін)» з ук ра їн ської лі те ра ту ри
в 9-му кла сі
Кос тен ко Лі дія Ва си лів на, учи тель ук ра їн -
ської мо ви та лі те ра ту ри, Сум ська спе ці а лі -
зо ва на шко ла № 7 іме ні Мак си ма Сав чен ка.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та
якого — на осно ві уч нів ських до слід жень
роз кри ти уч ням зв’яз ки Т. Шев чен ка
з М. Щеп кі ним, фор му ва ти вмін ня пра цю -
ва ти з до дат ко вою лі те ра ту рою й су час ни -
ми комп’ютер ни ми тех но ло гі я ми; роз ви ва -
ти твор чу уяву, пам’ять, ло гіч не мис лен ня,
куль ту ру мов лен ня та чи тан ня, на вич ки
фор му ван ня та ви слов лю ван ня влас них ду -
мок, умін ня ана лі зу ва ти та зі став ля ти свої
знан ня; ви хо ву ва ти лю бов до ма лої бать ків -
щи ни, по чут тя на ці о наль ної гор дос ті за рід -
ний край, від по ві даль ність за май бут нє про
до лю на шої дер жа ви

Роз роб ка уро ку «Про те бе спі ваю, мій
краю» з ук ра їн ської лі те ра ту ри в 6-му
класі
Кри вен да Ві та Іва нів на, учи тель ук ра їн -
ської мо ви та лі те ра ту ри, Бі ло цер ків ська
спе ці а лі зо ва на шко ла № 9 з по глиб ле ним
ви вчен ням іно зем них мов Ки їв ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко -
го — озна йо ми ти з твор чіс тю бі ло цер ків -
ських пись мен ни ків: А. Куль чицько го, Т.
Жи то воз, В. Іван ці ва, М. Бон дар, Л. За ві ща -
ної; за со ба ми ви раз но го чи тан ня по езій пе -
ре да ти став лен ня пись мен ни ків до рід но го
краю; при щеп лю ва ти ді тям по чут тя лю бо ві
до ма лої бать ків щи ни; ви хо ву ва ти лю бов
і по ва гу до твор чої спад щи ни Бі ло цер ків -
щи ни
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Роз роб ка уро ку «Ми хай ло Стель мах.
По вість «Гу си-ле бе ді ле тять»» з ук ра їн -
ської лі те ра ту ри в 7-му кла сі
Куб рак Вік то рія Во ло ди ми рів на, учи тель,
Чи ги рин ська шко ла № 1 ім. Б. Хмель -
ницько го Чер ка ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — уза галь ни ти і сис те -
ма ти зу ва ти знан ня з те ми; роз ви ва ти вмін -
ня твор чо мис ли ти, гра мот но ви слов лю ва ти
свої дум ки, ви кли ка ти ба жан ня пі знава ти
но ве; ви хо ву ва ти бе реж ли ве став лен ня
до при ро ди, по ша ну до тра ди цій ук ра їн -
сько го на ро ду; при щеп лю ва ти ін те рес
до на слід ків влас ної пра ці

Урок лі те ра ту ри рід но го краю за твор -
чіс тю Н. Пок лад для 5-х кла сів
Ла за ре ва Світ ла на Іва нів на, учи тель ук ра -
їн ської мо ви та лі те ра ту ри, Мань ківська
шко ла Бер шад сько го р-ну Він ниць кої обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му з ме то дич ни ми до дат ка ми, ме та
яко го — роз ши ри ти знан ня про су час ну
поете су Н. Пок лад; озна йо ми ти з но ви ми
збір ка ми по езій; роз ви ва ти ора тор ські
здібнос ті; ви хо ву ва ти ес те тич не сприй нят -
тя ху дож ньо го сло ва; ви кли ка ти ба жан ня
біль ше ді знава ти ся про ви дат них лю дей
рід но го краю, при щеп лю ва ти по чут тя по ва -
ги до мит ців рід но го краю

Роз роб ка уро ку «Ко ме дія І. Кар пен ка-
Ка ро го «Мар тин Бо ру ля», її сце ніч на іс то -
рія. Дво рян ст во як міф про кра ще жит тя»
з ук ра їн ської лі те ра ту ри в 10-му кла сі
Ле щот на Іри на Сер гі їв на, учи тель ук ра їн -
ської мо ви та лі те ра ту ри, Та ра нів ська шко -
ла Змі їв сько го р-ну Хар ків ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко -
го — озна йо ми ти зі зміс том ко ме дії, її сю -
же том і ком по зи цією, роз ви ва ти вмін ня
ана лі зу дра ма тич но го тво ру, ха рак те ри зу -
ва ти го лов них ге ро їв та ін ших пер со на жів,
по яс ню ва ти за со би їхньо го ко міч но го
зобра жен ня, до вес ти дра ма тур гіч ну май с -
тер ність І. Кар пен ка-Ка ро го; спо ну ка ти
до ре аль ної оцін ки сво їх здіб нос тей і по ве -
дін ки, ви хо ву ва ти по ва гу до люд ських чес -
нот, прос то ту у вза є ми нах з людь ми

Роз роб ка уро ку «Лю ди на і при ро да
в опо ві дан ні Гри го ра Тю тюн ни ка “Ди -
вак”» з ук ра їн ської лі те ра ту ри в 5-му класі
Ло пат ко Ва ле рія Андрі їв на, учи тель ук ра їн -
ської мо ви і лі те ра ту ри, Дніп ро дзер жин -
ська шко ла № 18 Дніп ро пет ров ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну 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 -
рис ту ва ти ся та ким дже ре лом ін фор ма ції,
як об мін дум ка ми з од но літ ка ми; фор му -
вати на вич ки ар гу мен ту ван ня; роз ви ва ти
ко му ні ка тив ні на вич ки, пі знаваль ну ді -
яльність; зба га чу ва ти слов ни ко вий за пас;
вихо ву ва ти то ле ран т ність, са мо стій ність,
без ко рис ли вість

Роз роб ка уро ку «При ро да в по езії “За
сон цем хма ронь ка пли ве”. Кар ти ни до вко -
лиш ньо го сві ту при ро ди в по езії “Са док

виш не вий ко ло ха ти”» з ук ра їн ської лі те -
ра ту ри в 5-му кла сі
Ма ло віч ко Ві та Пав лів на, учи тель ук ра їн -
ської мо ви та лі те ра ту ри, По пас нен ська
шко ла Но во мос ков сько го р-ну Дніп ро пет -
ров ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку з муль ти -
ме 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 ці -
ка ви ми сто рін ка ми біо гра фії ав то ра;
проана лі зу ва ти про грам ні лі рич ні тво ри;
ви зна чи ти ху дож ні за со би та об раз ність,
на вча ти де кла му ва ти вір ші; фор му ва ти по -
зи тив не став лен ня до при ро ди; роз ви ва ти
твор чу уяву, ло гіч не мис лен ня, вмін ня ви -
слов лю ва ти свою дум ку

Роз роб ка уро ку «В. Со сю ра. Пат рі о тич -
ний па фос вір ша «Лю біть Укра ї ну». По езія
«Осінь»» з ук ра їн ської лі те ра ту ри у 8-му
кла сі
Мар чен ко Та мі ла Іва нів на, учи тель, Клі -
щин ський НВК «До шкіль ний на вчаль ний
за клад — за галь но ос віт ня шко ла I—III сту -
пе нів» іме ні М. П. Ста риць ко го Чор но ба їв -
сько го р-ну Чер ка ської 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 з жит тє -
вим і твор чим шля хом В. Со сю ри; по вто ри -
ти ві до мос ті про вір шо ва ні роз мі ри; опра -
цю ва ти зміст по езії «Лю біть Укра ї ну»
та по езії «Осінь», фор му ва ти вмін ня ви раз -
но й осмис ле но чи та ти по езії, про ана лі зу ва -
ти об раз Укра ї ни; ви хо ву ва ти лю бов
до при ро ди, рід ної зем лі, Бать ків щи ни

Роз роб ка «Із бать ківської кри ни ці»
Ма сюк Рус ла на Ва си лів на, учи тель ук ра їн -
ської мо ви та лі те ра ту ри, За ліз ниць кий
НВК «За галь но ос віт ня шко ла І–ІІІ сту пе -
нів — ди тя чий са док» Лю бе шів сько го р-ну
Во лин ської обл.
Ано та ція: Про по но ва на ро бо та під го тов -
лена з ме тою ство рен ня ха рак те рис ти ки
ве сіль но го об ря ду на За хід но му По ліс сі, не -
об хід ніс тю даль шо го сис тем но го ви вчен ня
ве сіль них тра ди цій і по вір’їв, лек си ки по лі -
щу ків, роз ві ду ван ня за бу тої ве сіль ної об ря -
до вої по езії

Роз роб ка уро ку «Т. Г. Шев чен ко «Ме ні
од на ко во, чи бу ду…» — лі рич на по езія
з цик лу «В ка зе ма ті». Роз ду ми по ета про
влас не жит тя і до лю Укра ї ни» з ук ра їн -
ської лі те ра ту ри в 7-му кла сі спе ці аль ної
шко ли
Мед ве дє ва Те тя на Ле о ні дів на, учи тель ук -
ра їн ської мо ви та лі те ра ту ри, Ко сів щин -
ська спе ці аль на шко ла-ін тер нат Сум сько го
р-ну Сум ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку з муль ти -
ме дій ною під трим кою, ме та яко го — озна -
йо ми ти з тво ром, з’ясу ва ти мо тив йо го
напи сан ня; об ста ви ни ство рен ня цик лу
«В ка зе ма ті»; роз кри ти си лу осо бис тос ті
по ета-бор ця, кра су по етич но го сло ва, до по -
мог ти усві до ми ти ідей но-ху дож ній зміст
по езії; роз ви ва ти на вич ки чи тан ня по етич -
них тво рів; умін ня ана лі зу ва ти їх; ко ри гу ва -
ти ви мо ву; ви хо ву ва ти усві дом лен ня ве ли -
ко го зна чен ня вір нос ті для фор му ван ня
осо бис тос ті; по ва гу до рід них зви ча їв і тра -
ди цій; лю бов до рід но го краю

Роз роб ка уро ку «І. Нем чен ко «Каз ка
про Укра ї ну». З. Квіт «Каз ка про ук ра -
їнську мо ву»» з ук ра їн ської лі те ра ту ри
в 5-му кла сі
Олій ник Лє на Олек сан д рів на, учи тель ук -
ра їн ської мо ви та лі те ра ту ри, Си няв ська
шко ла Ро кит нян сько го р-ну Ки їв ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв -
лену те му, ме та яко го — до по мог ти уч ням
ви яви ти свої твор чі, ак тор ські здіб нос ті;
роз ви ва ти ор га ні за тор ські здіб нос ті, ак тив -
ність, фан та зію; ви хо ву ва ти ес те тич ний
смак, пат рі о тич ні по чут тя

Роз роб ка уро ку «За гад ка як вид ус ної
на род ної твор чос ті» з ук ра їн ської лі те ра -
ту ри в 5-му кла сі
Пан чен ко Світ ла на Ві та лі їв на, учи тель ук -
ра їн ської мо ви та лі те ра ту ри, Ки їв ська гім -
на зія схід них мов № 1.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв -
лену те му, ме та яко го — по гли би ти знан ня
уч нів про за гад ку як ма лий жанр ус ної на -
род ної твор чос ті, її те ма тич не ко ло; роз ви -
ва ти ло гіч не мис лен ня, умін ня спів від но си -
ти по нят тя; при щеп лю ва ти ін те рес до фоль -
к лор них дже рел; ду хов но зба га чу ва ти уч нів

Стат тя «»Хо ди тіль ки по лі нії най біль -
шо го опо ру…». Есте ти ка не оро ман тиз му
в твор чій спад щи ні Іва на Баг ря но го (до
110-річ чя від дня на род жен ня)»
Пас ту щак Те тя на Йо си пів на, кан ди дат фі -
ло ло гіч них на ук, ви кла дач ук ра їн ської мо ви
та лі те ра ту ри, Бро дів ський пе да го гіч ний
ко ледж іме ні Мар кі я на Шаш ке ви ча Львів -
ської обл.
Ано та ція: У стат ті роз гля да єть ся не оро ман -
тич на спря мо ва ність про зи Іва на Баг ря -
ного. Акцен то ва но ува гу на то му, як пись -
мен ник, по ка зу ю чи пе ре жи ван ня, ду шев ні
му ки сво го ге роя, пе ре кон ли во де мон ст рує
стій кий опір доб ра злу, ви хо дя чи з тра ди цій
ук ра їн ської кла сич ної лі те ра ту ри

Роз роб ка уро ку «Жит тє вий і твор чий
шлях Г. Бой ка та йо го по етич на спад щи на»
з ук ра їн ської лі те ра ту ри в 7-х — 9-х
класах
По ля ко ва На та лія Олек сі їв на, учи тель ук -
ра їн ської мо ви та лі те ра ту ри, Крас но по лян -
ська шко ла Ве ли ко но во сіл ків сько го р-ну
До нець кої обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та
якого — озна йо ми ти з жит тє вим шля хом
Г. Бой ка, йо го та лан том по ета й гу мо рис та;
на вча ти зміс тов но від по ві да ти на пи тан ня й
ана лі зу ва ти вір ші; роз ви ва ти ус не мов лен -
ня, по слі дов ність мис лен ня, умін ня на вча -
ти ся й опе ру ва ти знан ня ми; роз ви ва ти
твор чий по тен ці ал; ви хо ву ва ти по ва гу до
твор чої спад щи ни по ета; від по ві даль ність
за на слід ки влас ної пра ці

Роз роб ка уро ку «Те ма жі но чої до лі
в твор чос ті Т. Шев чен ка. «Ка те ри на»»
з ук ра їн ської лі те ра ту ри в 9-му кла сі
По но ма рен ко Та ма ра Ана то лі їв на, учи тель
ук ра їн ської мо ви та лі те ра ту ри, Хар ків ська
шко ла № 32 іме ні дві чі Ге роя Ра дян сько го
Со ю зу О. О. Го ло ва чо ва.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко -
го — ви світ ли ти проб ле ми со ці аль ної
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нерів нос ті й тяж кої до лі се лян ки в крі пос -
ниць ко му сус піль ст ві, за со ба ми ви раз но го
чи тан ня ви кли ка ти спів чут тя до тра ге дії
Ка те ри ни й осуд без чес ної по ве дін ки ро -
сій сько го офі це ра; роз ви ва ти на вич ки
вираз но го чи тан ня, ідей но-ху дож ньо го
ана лі зу тек с ту, спо сте реж ли вість, умін ня
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 -
ньо му

Роз роб ка уро ку «Уза галь нен ня знань
з те ми «Світ фан та зії та муд рос ті»» з ук ра -
їн ської лі те ра ту ри в 5-му кла сі
Про коп чук Те тя на Олек сан д рів на, учи тель
ук ра їн ської мо ви та лі те ра ту ри, Крас но -
град ська гім на зія «Гранд» Крас но град сько -
го р-ну Хар ків ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — уза галь ни ти знан ня
про ус ну на род ну твор чість, роз ви ва ти
читаць кий ін те рес, ство ри ти ат мо сфе ру ра -
дос ті, на со ло ди від твор чос ті, спри я ти ін те -
лек ту аль но му ви хо ван ню, роз ви ва ти кміт -
ли вість, пам’ять, ува гу, пі знаваль ну ак тив -
ність, ви хо ву ва ти праг нен ня до доб ра
та спра вед ли вос ті

Роз роб ка уро ку «Інтим на лі ри ка Ле сі
Укра їн ки» з ук ра їн ської лі те ра ту ри
в 10-му кла сі
Прос ку рі на На та лія Ле о ні дів на, учи тель ук -
ра їн ської мо ви та лі те ра ту ри, Дво рі чан -
ський лі цей Хар ків ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле ну
те му, ме та яко го — твор чо осмис ли ти і від -
тво ри ти по дії, що від бу ва лись у жит ті Ле сі
Укра їн ки; з’ясу ва ти особ ли вос ті її по чут тів;
вчи ти ана лі зу ва ти тво ри ін тим ної лі ри ки;
ви хо ву ва ти усві дом лен ня то го, що ко хан -
ня — жит тєс т вер д не по чут тя, твор ча си ла,
яка сти му лює ду хов не під не сен ня лю ди ни

Ме то дич на роз роб ка «За вдан ня в тес -
то вій фор мі за твор чіс тю О. Ко би лян ської
та М. Ко цю бин сько го» з ук ра їн ської лі те -
ра ту ри в 10-му клас
Сам со но ва Оле на Ана то лі їв на, учи тель,
Кос тян ти нів ська шко ла № 3 До нець кої обл.
Ано та ція: До бір ка за вдань для пе ре вір ки
знань із твор чос ті О. Ко би лян ської та
М. Ко цю бин сько го

Роз роб ка уро ку «Чи ги рин щи на — по -
етич ний край» з ук ра їн ської лі те ра ту ри
в 6-му кла сі
Сей кель Окса на Фе до рів на, учи тель ук ра -
їн ської мо ви та лі те ра ту ри, Чи ги рин ська
шко ла № 1 ім. Б. Хмель ницько го Чер ка -
ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — фор му ва ти знан ня
про лі те ра ту ру рід но го краю; роз ви ва ти
мов лен ня, мис лен ня, пам’ять, ува гу; ви хо -
ву ва ти лю бов до рід ної мо ви

Роз роб ка ме ді ап ре зен та ції «Лі на Кос -
тен ко в кон тек с ті су час нос ті» з ук ра -

їн ської лі те ра ту ри в 11-му кла сі
Сек ре тар Анто ні на Дмит рів на, ви кла дач-
ме то дист за ру біж ної, ук ра їн ської лі те ра ту -
ри та ху дож ньої куль ту ри, Бо гус лав ський
ЦПТО Ки їв ської обл.

Ано та ція: Ме та пре зен та ції — вчи ти уч нів
че рез приз му су час нос ті осмис лю ва ти по -
езію по ете си, ви хо ву ва ти сві до мо го пат рі о -
та Укра ї ни, бу ти бор цем за сво бо ду і не за -
леж ність своєї кра ї ни

Роз роб ка уро ку «Внут ріш ній світ ге ро їв
опо ві дан ня В. Вин ни чен ка “Федь ко-ха -
ламид ник”. Обра зи хлоп чи ків. Федь ко
як осо бис тість» з ук ра їн ської лі те ра ту ри
в 6-му кла сі
Си до рен ко Жан на Ми ко ла їв на, учи тель ук -
ра їн ської мо ви та лі те ра ту ри, Хар ків ська
за галь но ос віт ня шко ла І–ІІІ сту пе нів Хар -
ків ської мі ської ра ди Хар ків ської об лас ті.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му з муль ти ме дій ною під трим кою, ме -
та яко го — про дов жи ти ро бо ту над зміс том
опо ві дан ня; про ана лі зу ва ти ри си ха рак те ру
Федь ка, що ви різ ня ють йо го з ко ла од но літ -
ків і до пов ню ють ро зу мін ня внут ріш ньо го
сві ту ге роя; удос ко на лю ва ти вмін ня по рів -
ню ва ти об ра зи та ви слов лю ва ти своє став -
лен ня до про чи та но го; роз ви ва ти фан та зію,
твор чу уяву, об раз не мис лен ня; ви хо ву ва ти
усві дом ле не став лен ня до мо раль них цін -
нос тей, що роб лять лю ди ну ду хов но ба га -
тою і щед рою на доб ро

Роз роб ка уро ку «Оль га Ко би лян ська.
По вість «Зем ля». Обра зи тво ру, ху дож ня
май с тер ність пись мен ни ці» з ук ра їн ської
лі те ра ту ри в 10-му кла сі
Стро кач Ва лен ти на Пет рів на, ди рек тор
шко ли, учи тель ук ра їн ської мо ви та лі те ра -
ту ри, Но вот ро їць ка шко ла Бер дян сько го
р-ну За по різь кої обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле ну
те му, ме та яко го — до по мог ти уч ням усві до -
ми ти май с тер ність пись мен ни ці в роз крит ті
різ них пси хо ло гіч них ти пів лю дей; ви кли ка -
ти ін те рес до чи тан ня ху дож ніх тво рів; роз -
ви ва ти на вич ки по рів нян ня об ра зів, умін ня
ви слов лю ва ти влас ні дум ки з при во ду про -
чи та но го; ви хо ву ва ти здат ність до спів чут -
тя, праг нен ня до ду хов но го роз вит ку

Роз роб ка уро ку «Тво ри Іва на Фран ка
про шко лу («Sch nschreiben», «Олі вець»)»
з ук ра їн ської лі те ра ту ри у 8-му кла сі
Та ра сен ко Вік то рія Ге ор гі їв на, учи тель ук -
ра їн ської мо ви і лі те ра ту ри, Ба ла бин ський
НВК «Пре стиж» За по різь ко го р-ну За по -
різь кої обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку по за клас -
но го чи тан ня, ме та яко го — озна йо ми ти
з тво ра ми І. Фран ка; удос ко на лю ва ти вмін -
ня ана лі зу ва ти ху дож ній твір, ха рак те ри зу -
ва ти об ра зи; роз ви ва ти асо ці а тив не мис -
лен ня, уяву, твор чі здіб нос ті, умін ня гра -
мот но ви слов лю ва ти ся, уза галь ню ва ти,
зі став ля ти, ро би ти ви снов ки; ви хо ву ва ти
доб ро ту, спів чут тя, гу ма нізм у став лен ні
один до од но го; фор му ва ти вмін ня пра цю -
ва ти в ко лек ти ві

Роз роб ка уро ку «Т. Шев чен ко «За по -
віт»» з ук ра їн ської лі те ра ту ри в 7-му кла сі
Те те ря Те тя на Юрі їв на, учи тель ук ра їн -
ської мо ви та лі те ра ту ри, Хуст ський НВК
№ 1 За кар пат ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку з муль -
тиме дій ною під трим кою, ме та яко го —

озна йо ми ти з тво ром Т. Шев чен ка «За по -
віт», зро би ти ідей но-ху дож ній ана ліз по езії;
ви зна чи ти, які фак ти з жит тя по ета пок ла -
де ні в осно ву вір ша; про слід ку ва ти, як роз -
кри ва єть ся по лум’яна лю бов ав то ра до
Укра ї ни, ві ра в ре во лю цій не по ва лен ня са -
мо дер жав ст ва; роз ви ва ти на вич ки вираз -
но го чи тан ня, куль ту ру зв’яз но го мов лен ня,
умін ня ло гіч но мис ли ти, гра мот но ви слов -
лю ва ти влас ні дум ки; ви хо ву ва ти по ва гу,
лю бов до рід но го краю, йо го на роду

Роз роб ка уро ку «Гри гір Тю тюн ник
“Три зо зу лі з по кло ном”» з ук ра їн ської лі -
те ра ту ри в 11-му кла сі
Хар ла мо ва Окса на Сте па нів на, ви кла дач
ук ра їн ської фі ло ло гії, Но во бузь кий пе да го -
гіч ний ко ледж Ми ко ла їв ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв -
лену те му, ме та яко го — озна йо ми ти з но ве -
лою Гри го ра Тю тюн ни ка «Три зо зу лі з по -
кло ном», удос ко на лю ва ти на вич ки ана лі зу
про зо вих тво рів ма лих жан рів, про во ди ти
фі ло соф ські до слід жен ня на ма те рі а лі
прочи та них тво рів; роз ви ва ти твор чу уяву,
ана лі тич не мис лен ня; ви хо ву ва ти то ле ран т -
ність, по ва гу до лю дей, спів чут тя, праг нен -
ня до са мо піз нан ня

Роз роб ка уро ку «Я. Стель мах. “Мить ко -
завр з Юрків ки, або Хи ме ра лі со во го озе -
ра”» з ук ра їн ської лі те ра ту ри в 6-му кла сі.
Шев чен ко Окса на Ми ро сла вів на, учи тель,
Хар ків ська шко ла № 153.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку з муль ти -
ме дій ною під трим кою (ме ді ап ре зен та ція
до да єть ся), ме та яко го — опра цьо ву ю чи
зміст, звер ну ти ува гу на уяв лен ня ге ро їв
про фан тас тич не й ре аль не в їх ди тя чо му
жит ті, до по мог ти усві до ми ти зна чен ня ро -
ман ти ки для ак тив но го, пов но цін но го, ці ка -
во го й ко рис но го жит тя; роз ви ва ти уяву й
фан та зію, не ор ди нар ність, до пит ли вість,
твор чі здіб нос ті, умін ня то ле ран т но й ар гу -
мен то ва но до во ди ти свою дум ку; ви хо ву ва -
ти лю бов до про це су пі знан ня, на по лег ли -
вість, ак тив ну жит тє ву по зи цію

Роз роб ка уро ку «В. К. Ко ро лів-Ста рий.
Каз ка “Ри бал чи на ру са лонь ка”» з ук ра їн -
ської лі те ра ту ри в 5-му кла сі
Шид лов ська Світ ла на Ана то лі їв на, учи тель
ук ра їн ської мо ви та лі те ра ту ри, Зідь ківська
шко ла ім. Г. І. Ков ту на Змі їв сько го р-ну
Хар ків ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — роз гля ну ти зміст каз -
ки «Ри бал чи на ру са лонь ка»; учи ти вмо ти -
во ву ва ти свою дум ку, ро би ти ви снов ки,
уза галь нен ня; роз ви ва ти на вич ки ви раз но -
го чи тан ня; умін ня ана лі зу ва ти про чи та не,
ви хо ву ва ти лю бов до чи тан ня тво рів ук ра -
їн ських пись мен ни ків; роз різ ня ти доб ро
та зло, фан тас тич не та ре аль не

Ме то дич на роз роб ка «Лі те ра тур ні дик -
тан ти за роз ді ла ми «При го ди і фан тас ти -
ка» та «Гу мо рис тич ні тво ри»» з ук ра їн -
ської лі те ра ту ри в 6-му кла сі
Шка ру па Оле на Іва нів на, учи тель ук ра їн -
ської мо ви та лі те ра ту ри, За по різь ка шко ла
№ 15.
Ано та ція: До бір ка лі те ра тур них дик тан тів
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Укра їн ська мо ва

Ме то дич на роз роб ка «Зо шит для до -
маш ніх кон т роль них ро біт у 8-му кла сі»
Вар та нян Люд ми ла Во ло ди ми рів на, учи тел
ук ра їн ської мо ви та лі те ра ту ри; По хва лі то -
ва Юлія Ми хай лів на, учи тель ук ра їн ської
мо ви та лі те ра ту ри, Ма рі у поль ський НВК
«Гім на зія-шко ла» № 27 До нець кої обл.
Ано та ція: Зо шит роз роб ле но з ме тою за без -
пе чи ти сис те ма ти за цію знань уч нів 8-го
кла су з кож ної те ми пе ред про ве ден ням під -
сум ко вих те ма тич них кон т роль них ро біт

Роз роб ка уро ку «Ро до вий від мі нок»
з ук ра їн ської мо ви в 5-му кла сі спе ці аль -
ної шко ли
Аршин ні ко ва Га ли на Ва си лів на, учи тель,
Ба лак лій ська спе ці аль на шко ла-ін тер нат
Хар ків ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко -
го — на вчи ти змі ню ва ти імен ни ки за від -
мін ка ми, пра виль но вжи ва ти фор му ро до -
во го від мін ка, вста нов лю ва ти зв’язок слів
у ре чен ні, удос ко на лю ва ти вмін ня та на вич -
ки ви зна ча ти від мі нок імен ни ка, пра виль но
вжи ва ти за кін чен ня імен ни ків у ро до во му
від мін ку, роз ви ва ти пам’ять, ува гу, зв’яз не
мов лен ня, мис лен ня, умін ня ко рис ту ва ти ся
під руч ни ком; ви хо ву ва ти куль ту ру мов лен -
ня, охай ність, від по ві даль ність, се рйоз не
став лен ня до на вчан ня

Роз роб ка уро ку «Пра ви ла вжи ван ня
зна ка м’як шен ня» з ук ра їн ської мо ви
в 5-му кла сі
Ба ран чук Окса на Сте па нів на, учи тель ук -
ра їн ської мо ви та лі те ра ту ри, Кро пив ниць -
ка шко ла № 7 ім. О. С. Пуш кі на.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — за крі пи ти знан ня,
умін ня, на вич ки пра во пи су слів із зна ком
м’як шен ня; роз ви ва ти ло гіч не мис лен ня,
уяву, мов лен ня; збуд жу ва ти ін те рес до
твор чос ті В. О. Су хо млин сько го; спри я ти
ви хо ван ню лю бо ві і по ва ги до рід ної мо ви,
ху дож ньо го сло ва

Роз роб ка уро ку «По вто рен ня й уза галь -
нен ня ви вче но го в кін ці ро ку» з ук ра їн -
ської мо ви в 5-му кла сі
Вар та нян Люд ми ла Во ло ди ми рів на, учи тель
ук ра їн ської мо ви та лі те ра ту ри, за ступ ник
ди рек то ра з НВР, Ма рі у поль ський НВК
«Гім на зія-шко ла» № 27 До нець кої обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — по вто ри ти, по гли би -
ти, уза галь ни ти й сис те ма ти зу ва ти основ ні
ві до мос ті з ви вче но го; удос ко на ли ти пун к -
ту а цій ні, ор фо гра фіч ні на вич ки, умін ня
роби ти фо не тич ний, мор фем ний, син так -
сич ний, лек сич ний ана лі зи; спри я ти від род -
жен ню ук ра їн ських зви ча їв і тра ди цій

Роз роб ка уро ку «Фра зе о ло гіз ми» з ук -
ра їн ської мо ви в 6-му кла сі
Вдо вен ко На та лія Ва си лів на, учи тель ук ра -
їн ської мо ви та лі те ра ту ри, Дуб рів ська шко -
ла Ма лин сько го р-ну Жи то мир ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко -
го — ство ри ти умо ви для озна йом лен ня
з фра зе о ло гіз ма ми, їх ні ми влас ти вос тя ми,
по яс ню ва ти зна чен ня фра зе о ло гіз мів,

правиль но ви ко рис то ву ва ти їх у мов лен ні;
озна йо ми ти з фра зе о ло гіч ним слов ни ком;
спри я ти роз вит ко ві ус но го і пи сем но го
мов лен ня, умін ня са мо стій но опра цьо ву ва -
ти ін фор ма цію, ви ді ля ти в ній го лов не, уза -
галь ню ва ти й сис те ма ти зу ва ти ма те рі ал;
ви хо ву ва ти лю бов до рід ної мо ви, фра зе о -
ло гіз мів — скар бів мов ної об раз нос ті

Роз роб ка уро ку «При слів ни ко вий кві -
тог рай» з ук ра їн ської мо ви в 7-му кла сі
Гев ко Ал ла Фе до рів на, учи тель ук ра їн ської
мо ви та лі те ра ту ри, Ко тів ська шко ла Гу ся -
тин сько го р-ну Тер но піль ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку з муль тиме -
дій ною під трим кою, ме та яко го — систе ма -
ти зу ва ти й уза галь ни ти знан ня про прислів -
ник, за крі пи ти вмін ня ви зна ча ти гра ма тич -
ні озна ки і син так сич ну роль; роз різ ня ти
роз ря ди при слів ни ка, утво рю ва ти сту пе ні
по рів нян ня; з’ясу ва ти роль у тек с ті; роз ви -
ва ти пам’ять, ува гу, твор че мис лен ня, пі -
знаваль ні здіб нос ті, по шу ко ві якос ті, орга ні -
за тор ські на вич ки, куль ту ру мов лен ня, сти -
ліс тич ну вправ ність; ви хо ву ва ти любов
до ук ра їн ської мо ви, по ва гу до тра дицій, по -
гли би ти знан ня про рос ли ни-симво ли

Роз роб ка уро ку «Уза галь нен ня і сис те -
ма ти за ція знань з те ми “Без спо луч ни ко ве
склад не ре чен ня”. Урок-до слід жен ня за
твор чіс тю Т. Шев чен ка» з ук ра їн ської мо -
ви в 9-му кла сі
Гор ба люк Лю бов Пет рів на, учи тель ук ра їн -
ської мо ви та лі те ра ту ри, Андрі їв ська шко -
ла Чер ня хів сько го р-ну Жи то мир ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — сис те ма ти зу ва ти
знан ня про без спо луч ни ко ве склад не
речен ня; сфор му ва ти вмін ня й на вич ки
пра виль но ін то ну ва ти ре чен ня, ви зна ча ти
за со би зв’яз ку в ньо му; роз ви ва ти вмін ня
ана лі зу ва ти текст, ура хо ву ю чи роз ді ло ві
зна ки; на при кла ді зраз ків тво рів пись мен -
ни ків ви хо ву ва ти лю бов до сло ва

Роз роб ка уро ку «Уза галь нен ня й сис те -
ма ти за ція знань про од но рід ні чле ни ре -
чен ня. Роз ді ло ві зна ки в ре чен нях з од но -
рід ни ми чле на ми» з ук ра їн ської мо ви
у 8-му кла сі
Да вид чен ко Ал ла Ми ко ла їв на, учи тель ук -
ра їн ської мо ви та лі те ра ту ри, Ні ко поль ська
шко ла № 4 Дніп ро пет ров ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко -
го — по вто ри ти, уза галь ни ти й сис те ма ти -
зу ва ти знан ня про од но рід ні чле ни ре чен -
ня, їх ви ди, роз ді ло ві зна ки в ре чен нях з од -
но рід ни ми чле на ми; роз ви ва ти вмін ня
віль но опе ру ва ти лін г віс тич ни ми знан ня ми
у влас но му мов лен ні; спри я ти роз ши рен ню
кру го зо ру, їх праг нен ню са мо стій но здо бу -
ва ти знан ня з ме тою роз вит ку як осо бис -
тос тей; ви хо ву ва ти куль ту ру ду мок, ус но го
і пи сем но го мов лен ня

Роз роб ка уро ку «По вто рен ня й уза галь -
нен ня ви вче но го в 5 кла сі. Сло вос по лу чен -
ня. Ре чен ня» з ук ра їн ської мо ви в 6-му
кла сі
Змі є ва Те тя на Ми ко ла їв на, учи тель ук ра їн -
ської мо ви та лі те ра ту ри, Кра ма тор ська
шко ла № 4 До нець кої обл.

Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко -
го — по вто ри ти, уза галь ни ти і сис те ма ти зу -
ва ти знан ня про сло вос по лу чен ня і ре чен -
ня; від пра цю ва ти на вич ки роз різ ня ти ці дві
син так сич ні оди ни ці; удос ко на лю ва ти
орфо гра фіч ну гра мот ність, роз ви ва ти
пам’ять, ло гіч не мис лен ня, твор чу уяву;
вихо ву ва ти за ці кав ле ність у на вчан ні, до -
пит ли вість, по ва гу до іс то рії сво го на ро ду,
пат рі о тизм

Роз роб ка уро ку «При слів ник: за галь не
зна чен ня, мор фо ло гіч ні озна ки, син так -
сич на роль» з ук ра їн ської мо ви в 7-му
класі
Коб чен ко Ні на Ана то лі їв на, учи тель ук ра їн -
ської мо ви та лі те ра ту ри, Ве ли ко бі ло зер -
ський НВК № 1 За по різь кої обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та
якого — по гли би ти знан ня про при слів ник,
йо го мор фо ло гіч ні озна ки, син так сич ну
роль; фор му ва ти за галь но пізнаваль ні вмін -
ня зна хо ди ти при слів ни ки в тек с ті, ха рак -
те ри зу ва ти їх; роз ви ва ти ус не зв’яз не мов -
лен ня, ува гу, уяву, твор чі здіб нос ті; ви хо ву -
ва ти по чут тя пат рі о тиз му, лю бов до рід ної
мо ви, рід ної при ро ди

Роз роб ка уро ку «Прос те усклад не не ре -
чен ня» з ук ра їн ської мо ви в 11-му кла сі
Кол га но ва Те тя на Іва нів на, учи тель ук ра їн -
ської мо ви та лі те ра ту ри, Ва луй ська шко ла
№ 1 Ста нич но-Лу ган сько го рай о ну Лу ган -
ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку з муль ти -
ме дій ною під трим кою (ме ді ап ре зен та ція
до да єть ся), ме та яко го — ак ту а лі зу ва ти
знан ня про прос те усклад не не ре чен ня,
удос ко на лю ва ти вмін ня ви зна ча ти пев ні
син так сич ні кон ст рук ції, ак цен ту ю чи ува гу
на проб лем них пи тан нях ЗНО; роз ви ва ти
куль ту ру мов лен ня, твор чі здіб нос ті, ло гіч -
не й об раз не мис лен ня; ви хо ву ва ти по ва гу
до ук ра їн ської мо ви, лю бов до ма лої бать -
ків щи ни

Роз роб ка уро ку «Одно рід ні чле ни ре -
чен ня» з ук ра їн ської мо ви в 10-му кла сі
Кри вен ко На та лія Гри го рів на, учи тель ук -
ра їн ської мо ви і лі те ра ту ри, Чи ги рин ська
шко ла № 1 ім. Б. Хмель ницько го Чер ка -
ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко -
го — по гли би ти знан ня про од но рід ні чле ни
ре чен ня, по вто ри ти по нят тя про ре чен ня
з кіль ко ма ря да ми од но рід них чле нів; до -
мог ти ся за сво єн ня пра вил ужи ван ня роз ді -
ло вих зна ків при од но рід них чле нах ре чен -
ня; удос ко на лю ва ти вмін ня зна хо ди ти в ре -
чен ні ви вче ні пун к то гра ми; роз ви ва ти
ува гу, мис лен ня; ви хо ву ва ти лю бов до рід -
но го краю

Ди дак тич ні ма те рі а ли для під го тов ки
до ЗНО з ук ра їн ської мо ви
Кру то у со ва Окса на Ми хай лів на, учи тель
ук ра їн ської мо ви та лі те ра ту ри, Ма рі у поль-
 ський НВК «гім на зія-шко ла» № 27 До нець -
кої обл.
Ано та ція: Ма те рі а ли для під го тов ки до зов -
ніш ньо го не за леж но го оці ню ван ня міс тять
ко рот кий ви клад те о ре тич но го ма те рі а лу,
впра ви й тес то ві за вдан ня
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Роз роб ка уро ку «Пись мо еле мен тів ве -
ли кої бук ви Т. Пись мо ве ли кої бук ви Т.
Фор му ван ня ауді а тив них умінь за зміс том
за гад ки. Спи су ван ня з дру ко ва но го тек с -
ту» з на вчан ня гра мо ти в 1-му кла сі
Лад на Вік то рія Вік то рів на, учи тель по чат -
ко вих кла сів, Сум ська спе ці а лі зо ва на шко -
ла № 29.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — на вча ти пи са ти ве ли -
ку бук ву Т, скла ди і сло ва із нею; про дов жи -
ти ро бо ту над удос ко на лен ням на ви чок
спи су ван ня з дру ко ва но го тек с ту; роз ви ва -
ти мов лен ня, ува гу, дріб ну мо то ри ку рук,
асо ці а тив не мис лен ня; ви хо ву ва ти по -
зитив не став лен ня до пись ма, охай ність,
лю бов до пре крас но го

Роз роб ка уро ку «Укра їн ська лек си ко -
ло гія як учен ня про лек сич ний склад ук ра -
їн ської мо ви» з ук ра їн ської мо ви в 10-му
кла сі
Ле ві че ва Світ ла на Во ло ди ми рів на, за ві ду -
вач ден но го від ді лен ня, Кра ма тор ський
ма ши но бу дів ний ко ледж Дон ба ської дер -
жав ної ма ши но бу дів ної ака де мії, До нець -
ка обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв -
лену те му з муль ти ме дій ною під трим кою
(ме ді ап ре зен та ція до да єть ся), на вчаль на
ме та яко го — уза галь ни ти, сис те ма ти зу ва -
ти й по гли би ти знан ня з лек си ко ло гії

Роз роб ка уро ку «На пи сан ня при слів -
ни ків ра зом і че рез де фіс» з ук ра їн ської
мо ви в 7-му кла сі
Ле цик Світ ла на Ва си лів на, учи тель, Алти -
нів ська шко ла Кро ле вець ко го р-ну Сум -
ської обл.
Ано та ція: Кон с пект уро ку на за яв ле ну те -
му, ме та яко го — озна йо ми ти з пра ви ла ми
на пи сан ня при слів ни ків че рез де фіс і ра -
зом, ви роб ля ти на вич ки роз пізнава ти сло ва
з да ни ми ор фо гра ма ми; до сяг ти прак тич но -
го за сво єн ня пра вил на пи сан ня при слів ни -
ків че рез де фіс і ра зом; зба га чу ва ти слов ни -
ко вий за пас; роз ви ва ти ло гіч не мис лен ня,
ува гу, пам’ять; ви хо ву ва ти в уч нів по ва гу
до твор чос ті Ле сі Укра їн ки, лю бов до по езії,
ак тив ну жит тє ву по зи цію

Роз роб ка уро ку «Актив ні й па сив ні ді -
єп рик мет ни ки та їх тво рен ня» з ук ра їн -
ської мо ви в 7-му кла сі
Лу жець ка Оль га Андрі їв на, учи тель ук ра їн -
ської мо ви та лі те ра ту ри, Бі ло цер ків ська
шко ла № 9 Ки їв ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко -
го — по гли би ти знан ня про дiєп рик мет ни -
ки, по яс ни ти вiдмiннiсть мiж ак тив ни ми й
па сив ни ми дiєп рик мет ни ка ми, пра ви ла 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; спри я ти роз вит ку ло гіч но го мис лен -
ня, твор чої уяви, куль ту ри ус но го та пись -
мо во го мов лен ня

Роз роб ка уро ку «Імен ник як час ти на
мо ви: за галь не зна чен ня» з ук ра їн ської
мо ви в 6-му кла сі

Луш ня Світ ла на Пав лів на, учи тель ук ра їн -
ської мо ви і лі те ра ту ри, Ко но топ ська шко ла
№ 11 Сум ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку з муль ти -
ме дій ною під трим кою (ме ді ап ре зен та ція
до да єть ся), ме та яко го — по вто ри ти і по гли -
би ти знан ня про імен ник; спри я ти зміц нен -
ню на ви чок ви зна чен ня мор фо ло гіч них
ознак імен ни ків; фор му ва ти за галь но -
пізнаваль ні вмін ня зна хо ди ти імен ни ки
в тек с тах, ви зна ча ти їх роль у ре чен нях;
роз ви ва ти до слід ниць кий ін те рес і твор чі
вмін ня; ви хо ву ва ти по ва гу до рід но го сло ва,
лю бов до Укра ї ни

Стат тя «Ба гат ст во і фі лі гран ність ук ра -
їн ської фра зе о ло гії в ху дож ній лі те ра ту рі»
Луш ня Світ ла на Пав лів на, учи тель ук ра їн -
ської мо ви і лі те ра ту ри, Ко но топ ська шко ла
№ 11 Сум ської обл.
Ано та ція: У ма те рі а лі на за яв ле ну те му ав -
тор ка пи ше, що при ро да фра зе о ло гіз мів,
особ ли вос ті їх ста нов лен ня й фун к ці о ну -
ван ня, се ман ти ка та струк ту ра не є на сьо -
год ні до стат ньо ви вче ни ми. То му сис тем -
ний ви клад ста ну ви вчен ня фра зе о ло гії
в су час ній лін г віс ти ці, а та кож роз гляд
проб лем ви ко ри стан ня ук ра їн ської фра зе о -
ло гії в ху дож ній лі те ра ту рі є важ ли вим

Роз роб ка уро ку «Не оз на че но-осо бо ве
ре чен ня» з ук ра їн ської мо ви у 8-му кла сі
Ма зу рок На та лія Євге ні їв на, учи тель ук ра -
їн ської мо ви та лі те ра ту ри, Сос нин ська
шко ла іме ні Сер гія Бай дов сько го Іва ни чів -
сько го р-ну Во лин ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку з муль ти ме -
дій ною під трим кою (ме ді ап ре зен та ція до да -
єть ся), ме та яко го — по гли би ти знан ня про
од но склад ні ді єс лів ні ре чен ня, сфор му ва ти
по нят тя про не оз на че но-осо бо ве ре чен ня,
спо со би ви ра жен ня в ньо му го лов но го чле -
на, по вто ри ти ви вче не про озна че но-осо бо -
ве ре чен ня, роз ви ва ти твор чі вмін ня ана лі -
зу ва ти, транс фор му ва ти й кон ст ру ю ва ти не -
оз на че но-осо бо ві ре чен ня, у яких го лов ний
член має різ ні спо со би мор фо ло гіч но го ви -
ра жен ня; ви хо ву ва ти лю бов до рід но го краю
й по ша ну до на род них зви ча їв

Роз роб ка уро ку «Роз ря ди зай мен ни ків за
зна чен ням» з ук ра їн ської мо ви в 6-му кла сі
Ма лах Оль га Ва си лів на, учи тель ук ра їн -
ської мо ви та лі те ра ту ри, Хер сон ський НВК
№ 48.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко -
го — по гли би ти знан ня про зай мен ник;
озна йо ми ти з роз ря да ми зай мен ни ків
за зна чен ням, із за галь ним зна чен ням і гра -
ма тич ни ми озна ка ми їх; фор му ва ти вмін ня
роз пізнава ти зай мен ни ки, ана лі зу ва ти ви -
слов лю ван ня що до ро лі в них зай мен ни ків,
до реч но ви ко рис то ву ва ти їх у мов лен ні;
роз ви ва ти ло гіч не мис лен ня та твор чі вмін -
ня; при щеп лю ва ти і ви яв ля ти лю бов і по ва -
гу до ро ди ни, ви хо ву ва ти бе реж ли ве став -
лен ня до всіх чле нів ро ди ни, ви кли ка ти ба -
жан ня ді зна тись про ко рін ня сво го ро ду

Роз роб ка уро ку «Дво склад не ре чен ня.
Го лов ні й дру го ряд ні чле ни ре чен ня. По -
ря док слів у ре чен ні, ло гіч ний на го лос»
з ук ра їн ської мо ви у 8-му кла сі

Ме ре фа Світ ла на Іва нів на, учи тель, Пол -
тав ська шко ла № 20 іме ні Бо ри са Сер ги.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко -
го — по гли би ти знан ня про ви ди ре чень
за струк ту рою гра ма тич ної осно ви; да ти по -
нят тя про син так сич ну та сти ліс тич ну
функ цію по ряд ку слів у ре чен ні; до по мог ти
за сво ї ти нор ми до три ман ня ло гіч но го на го -
ло су при ін то ну ван ні ре чень у тек с ті; роз -
ви ва ти вмін ня ви раз но чи та ти ре чен ня
з пря мим і зво рот ним по ряд ком слів; по яс -
ни ти роль ін вер сії; ви хо ву ва ти пат рі о тич ні
по чут тя, на ці о наль ну гід ність, лю дя ність

Роз роб ка уро ку «Двок рап ка в без спо -
луч ни ко во му склад но му ре чен ні» з ук ра -
їн ської мо ви в 9-му кла сі
Ми сяк Іри на Орес тів на, учи тель ук ра їн ської
мо ви та лі те ра ту ри, Су до во виш нян ський
НВК Мос ти сько го р-ну Львів ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко -
го — удос ко на ли ти вмін ня пра виль но ін то -
ну ва ти без спо луч ни ко ві склад ні ре чен ня,
пун к ту а цій ні вмін ня й на вич ки; сфор му ва -
ти вмін ня ви зна ча ти до ціль ність ужи ван ня
двок рап ки між час ти на ми без спо луч ни ко -
во го склад но го ре чен ня; роз ви ва ти твор чі
вмін ня; на осно ві мов лен нє во-ко му ні ка тив -
но го ма те рі а лу спри я ти осмис лен ню по дій
Євро май да ну та Ре во лю ції гід нос ті

Роз роб ка уро ку «Уза галь нен ня ви вче -
но го про склад но під ряд не ре чен ня, йо го
бу до ва, за со би зв’яз ку у ньо му» з ук ра їн -
ської мо ви в 9-му кла сі
Мол нар Окса на Ва си лів на, учи тель ук ра їн -
ської мо ви та лі те ра ту ри, Ужго род ська спе -
ці а лі зо ва на шко ла-ін тер нат з по глиб ле ним
ви вчен ням окре мих пред ме тів За кар пат -
ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко -
го — на ці ли ти на усві дом лен ня, осмис лен ня
й за сво єн ня ві до мос тей про СПР, роз ви -
вати вмін ня і на вич ки роз пізнаван ня СПР
се ред ін ших ви дів склад них ре чень; фор му -
ва ти на вич ки ана лі зу; удос ко на лю ва ти
вмін ня ство рю ва ти ви слов лю ван ня, умін ня
ста ви ти за пи тан ня за те мою; ви хо ву ва ти
куль ту ру мов лен ня, умін ня ба чи ти пер с пек -
ти ву, пат рі о тизм, лю бов до рід но го краю,
гор дість за свою Бать ків щи ну

Роз роб ка уро ку «Спро щен ня в гру пах
при го лос них» з ук ра їн ської мо ви в 5-му
кла сі
Не зви щук На та лія Ана то лі їв на, учи тель ук -
ра їн ської мо ви та лі те ра ту ри, Во ло чи ська
шко ла № 5 Хмель ницької обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв -
лену 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 —
да ти по нят тя про спро щен ня в гру пах при -
го лос них; ви роб ля ти на вич ки пра виль но го
за пи су слів зі спро щен ням у гру пах при го -
лос них; роз ви ва ти мов ний слух і пам’ять,
ви хо ву ва ти пра во пис ну пиль ність

Роз роб ка уро ку «Си но ні мі ка ре чень
з пря мою та не пря мою мо вою» з ук ра -

їн ської мо ви в 11-му кла сі
Обу хо ва Люд ми ла Ва ле рі їв на, учи тель ук -
ра їн ської мо ви, Єміль чинська шко ла Жи то -
мир ської обл.
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Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко -
го — по гли би ти знан ня з те ми; удос ко на ли -
ти вмін ня і на вич ки роз піз н

Роз роб ка уро ку «Си но ні мі ка ре чень
з пря мою та не пря мою мо вою» з ук ра -

їн ської мо ви в 11-му кла сі
Обу хо ва Люд ми ла Ва ле рі їв на, учи тель ук -
ра їн ської мо ви, Єміль чинська шко ла Жи то -
мир ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко -
го — по гли би ти знан ня з те ми; удос ко на ли -
ти вмін ня і на вич ки роз пізнава ти ре чен ня
з пря мою та не пря мою мо вою; роз ви ва ти
вмін ня пе ре да ва ти чу жі дум ки за до по мо -
гою ре чень з пря мою, не пря мою мо вою,
пра виль но їх офор м ля ти на пись мі; за мі ню -
ва ти ре чен ня з пря мою мо вою на си но ні -
міч ні ре чен ня з не пря мою мо вою; роз ви ва -
ти ло гіч не й об раз не мис лен ня, пам’ять;
зба га чу ва ти слов ни ко вий за пас; ви хо ву ва -
ти ду хов ність, ми ло сер дя

Роз роб ка уро ку «У сві ті при кмет ни ка
і ху дож ньо го сло ва» з ук ра їн ської мо -

ви в 6-му кла сі
Пав лу сик Окса на Пет рів на, учи тель ук ра їн -
ської мо ви та лі те ра ту ри, Львів ська гім на зія
«Пре стиж» з по глиб ле ним ви вчен ням іно -
зем них мов.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку з муль ти -
ме дій ною під трим кою, ме та яко го — по гли -
би ти, уза галь ни ти і сис те ма ти зу ва ти знан -
ня про при кмет ник; фор му ва ти вмін ня ви -
зна ча ти рід, чис ло, від мін ки; по вто ри ти
ві до мос ті про по діл при кмет ни ків на гру пи
за зна чен ням; по яс ни ти при чи ни пе ре хо ду
при кмет ни ків з од нієї гру пи в ін шу; ви роб -
ля ти на вич ки пра виль но го ви ко ри стан ня
в мов лен ні форм ви що го і най ви що го сту пе -
нів по рів нян ня, від мін ко вих форм, умін ня
до реч но вжи ва ти при кмет ни ки; роз ви ва ти
куль ту ру мов лен ня, на вич ки ви раз но го чи -
тан ня; спри я ти зба га чен ню слов ни ко во го
за па су; на вча ти пра цю ва ти зі слов ни ком
і до по між ною лі те ра ту рою; ви хо ву ва ти
любов до рід ної зем лі, гор дість за Укра ї ну, її
іс то рію

Ди дак тич ний ма те рі ал «Жи во пис на
Укра ї на» з ук ра їн ської мо ви для 8-х кла сів
Пав люк На та лія Ми ко ла їв на, учи тель ук ра -
їн ської мо ви та лі те ра ту ри, Ви ди бор ський
лі цей ін фор ма цій них тех но ло гій Чер ня хів -
сько го р-ну Жи то мир ської обл.
Ано та ція: Ди дак тич ний ма те рі ал до те ми
«Дру го ряд ні чле ни ре чен ня»

Роз роб ка уро ку «Го лов ні чле ни ре чен -
ня» з ук ра їн ської мо ви у 8-му кла сі
Па рик Та ї сія Ва си лів на, учи тель ук ра їн -
ської мо ви та лі те ра ту ри, Че ме ро вець кий
НВК № 1 «За галь но ос віт ня шко ла І–ІІІ сту -
пе нів, лі цей та МНВК» Хмель ницької обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле ну
те му, ме та яко го — по гли би ти знан ня про
по діл чле нів ре чен ня на го лов ні та дру го ряд -
ні, гра ма тич ну осно ву; озна йо ми ти зі спо со -
ба ми ви ра жен ня під ме та, фор му ва ти вмін -
ня зна хо ди ти в ре чен ні гра ма тич ну осно ву,
скла да ти ре чен ня, у яких би під мет ви ра -
жав ся різ ни ми спо со ба ми; ви хо ву ва ти мов -
не чут тя, ес те тич ний смак до кра си сло ва

Роз роб ка уро ку «Роз ді ло ві зна ки при
од но рід них чле нах ре чен ня. Тре ну валь ні
впра ви» з ук ра їн ської мо ви в 5-му кла сі
По стой Те тя на Пет рів на, учи тель ук ра їн ської
мо ви і лі те ра ту ри, Чер ні вець ка шко ла № 1.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку з муль ти -
ме дій ною під трим кою, ме та яко го — уза -
галь ни ти і за крі пи ти знан ня про од но рід ні
чле ни ре чен ня, роз ді ло ві зна ки при них;
удос ко на ли ти вмін ня зна хо ди ти ре чен ня
з од но рід ни ми чле на ми, уза галь ню ю чи ми
сло ва ми, різ ни ми ря да ми од но рід них чле -
нів; за кріп лю ва ти на вич ки роз ста нов ки
роз ді ло вих зна ків при од но рід них чле нах;
фор му ва ти уяв лен ня про особ ли вос ті зв’яз -
но го мов лен ня за леж но від умов і ме ти спіл -
ку ван ня; роз ви ва ти вмін ня ро зу мі ти про чи -
та не, по слі дов но ви кла да ти дум ки, стис ло
пе ре да ва ти основ не; ви хо ву ва ти по ва гу
до на род них тра ди цій, лю бов до сим во лів
Укра ї ни, рід ної мо ви

Роз роб ка уро ку «Тво рен ня при кмет ни -
ків. На пи сан ня при кмет ни ків із су фік са -
ми -еньк, -есеньк, -ісіньк, -ськ, -зьк, -цьк»
з ук ра їн ської мо ви в 6-му кла сі
Син га їв ська Ка те ри на Анто нів на, учи тель
ук ра їн ської мо ви і лі те ра ту ри, Уман ська
шко ла № 14 Чер ка ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — по гли би ти знан ня
про при кмет ник; з’ясу ва ти особ ли вос ті на -
пи сан ня при кмет ни ків з різ ни ми су фік са -
ми, з’ясу вав ши їх ню роль в ана лі зо ва них
сло вах; фор му ва ти вмін ня зна хо ди ти в тек -
с тах при кмет ни ки з су фік са ми пес т ли вос ті;
роз ви ва ти ло гіч не мис лен ня, са мо стій ність
суд жень; ви хо ву ва ти по ва гу до Т. Шев чен -
ка та йо го твор чос ті, праг нен ня ви ко ну ва ти
за по ві ти Коб за ря

Роз роб ка уро ку «Одно склад ні прос ті
ре чен ня з го лов ним чле ном у фор мі при -
суд ка і під ме та. Одно склад не ре чен ня як
час ти на склад но го ре чен ня» з ук ра їн ської
мо ви у 8-му кла сі
Смо ляр Те тя на Ми ко ла їв на, учи тель ук ра -
їн ської мо ви та лі те ра ту ри, Олек сан д рій -
сько го НВК Кі ро во град ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
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 яко го — по -
гли би ти знан ня вось ми клас ни ків про ви ди
ре чень за скла дом гра ма тич ної осно ви,
озна йо ми ти з особ ли вос тя ми од но склад них
прос тих ре чень; фор му ва ти вмін ня роз різ -
ня ти їх ви ди, пра виль но вжи ва ти у мов лен -
ні; роз ви ва ти ло гіч не мис лен ня, спо сте реж -
ли вість, умін ня зі став ля ти й уза галь ню ва ти;
ви хо ву ва ти лю бов до рід но го сло ва, по чут тя
по ва ги до ви дат них ук ра їн ців, пі знаваль ний
ін те рес до твор чос ті Пав ла Ти чи ни

Роз роб ка уро ку «Скла дан ня діа ло гів.
Ужи ван ня звер тань у діа ло гіч но му мов -
лен ні» з ук ра їн ської мо ви в 5-му кла сі
Соб ко Те тя на Ми ко ла їв на, учи тель, КЗ «Ва -
си лів ська гім на зія «Су зір’я» — за галь но -
освіт ня шко ла І–ІІІ сту пе нів» За по різь -
кої обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв -
лену те му, ме та яко го — сис те ма ти зу ва ти
ви вче не про звер тан ня, удос ко на лю ва ти

вмін ня ви зна ча ти їх у ре чен ні, до реч но
вико рис то ву ва ти в ус но му й пи сем но му
мов лен ні; роз ви ва ти вмін ня спіл ку ва ти ся,
ло гіч не мис лен ня, пам’ять; ви хо ву ва ти
куль ту ру спіл ку ван ня, лю бов до рід но го
сло ва, по ва гу до ро ди ни

Роз роб ка уро ку «Піс ні зи мо во го цик лу.
Сі чень кро кує — свя та да рує» з ук ра їн -
ської мо ви в 6-му кла сі
Сус ло ва Іри на Ва си лів на, учи тель ук ра їн -
ської мо ви та лі те ра ту ри, Кра ма тор ська
шко ла № 24 До нець кої обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко -
го — озна йо ми ти з піс ня ми зи мо во го цик лу,
об ря да ми пер шо го мі ся ця ро ку; роз ви ва ти
вмін ня спо сте рі га ти, по рів ню ва ти, опи су -
ва ти, асо ці ю ва ти зоб ра жу ва не, ви слов лю -
ва ти влас ну по зи цію, на во ди ти ар гу мен ти,
ро би ти уза галь нен ня; роз ви ва ти на вич ки
ви раз но го чи тан ня, по шу ко вої ро бо ти; ви -
хо ву ва ти лю бов до рід ної зем лі, її лі те ра тур -
них на дбань, фор му ва ти ак тив ну жит тє ву
по зи цію, по бу до ва ну на усві дом ле ні се бе
ук ра їн ця ми

Роз роб ка уро ку «Уза галь нен ня ви вче -
но го ма те рі а лу з те ми “Імен ник”» з ук ра їн -
ської мо ви в 6-му кла сі
Сус ло ва Іри на Ва си лів на, учи тель ук ра -
їнської мо ви і лу те ра ту ри, Кра ма тор ська
шко ла № 24 До нець кої обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко -
го — по вто ри ти, уза галь ни ти, сис те ма ти зу -
ва ти знан ня про мор фо ло гіч ні озна ки імен -
ни ка, йо го син так сич ну роль і пра во пис; по -
пов ни ти знан ня про іс то рію Кра ма тор ська;
роз ви ва ти вмін ня й на вич ки роз пізнава ти
імен ни ки в тек с ті, ви зна ча ти їх мор фо ло гіч -
ні озна ки та син так сич ну роль, пра виль но
вжи ва ти імен ни ки в мов лен ні та зна хо ди ти
ви вче ні ор фо гра ми й по яс ню ва ти їх; удос -
ко на лю ва ти й зба га чу ва ти мов лен ня; ви хо -
ву ва ти лю бов і по ша ну до рід ної мо ви,
до зем лі, на якій жи веш, до рід но го міс та

Ме то дич на роз роб ка «ЗНО, ДПА: па но -
рам ний по гляд на проб ле му» з ук ра їн ської
мо ви та лі те ра ту ри для 11-х кла сів
Та ра сен ко Світ ла на Ми ко ла їв на, учи тель
ук ра їн ської мо ви та лі те ра ту ри, ди рек тор
шко ли, Ялтин ська шко ла № 2 Пер шот рав -
не во го р-ну До нець кої обл.
Ано та ція: Роз роб ка охоп лює тес то ві за -
вдан ня, ди дак тич ні іг ри, крос вор ди з ук ра -
їн ської мо ви та лі те ра ту ри

Роз роб ка уро ку «На пи сан ня час ток»
з ук ра їн ської мо ви в 7-му кла сі
Тве ріт ні ко ва Оле на Бо ри сів на, учи тель ук -
ра їн ської мо ви та лі те ра ту ри, Крас но град -
ська гім на зія «Гранд» Хар ків ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — по вто ри ти й уза галь -
ни ти знан ня з на пи сан ня час ток; удос ко на -
лю ва ти ор фо гра фіч ні умін ня й на ви ки; роз -
ви ва ти ува гу, кміт ли вість; при щеп лю ва ти
лю бов до рід ної мо ви

Роз роб ка уро ку «Сло вот вор чі за со би
сти ліс ти ки. Сти ліс тич не за бар в лен ня зна -
чу щих час тин сло ва: пре фік сів і су фік сів»
з ук ра їн ської мо ви в 10-му кла сі
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Хо мен ко Оль га Ми ко ла їв на, ви кла дач ук ра -
їн ської мо ви та лі те ра ту ри, Ма ши но бу дів -
ний ко ледж Дон ба ської дер жав ної ма ши -
нобу дів ної ака де мії (м. Кра ма торськ, До -
нець ка обл.).
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му з муль ти ме дій ною під трим кою (ме -
ді ап ре зен та ція до да єть ся), на вчаль на ме та
яко го — уза галь ни ти й сис те ма ти зу ва ти
знан ня про сти ліс тич ні фун к ції сло вот во ру,
пра ви ла вжи ван ня сло вот вор чих за со бів
у різ них сти лях мов лен ня

Кон с пект уро ку «Уза галь нен ня з те ми
«Ре чен ня»
Ча ус Люд ми ла Ген на ді їв на, учи тель по чат -
ко вих кла сів, Дніп ров ська шко ла № 84.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — за крі пи ти знан ня уч -
нів, на бу ті під час ви вчен ня те ми «Ре чен -
ня»; по вто ри ти на пи сан ня ве ли кої лі те ри;
роз ви ва ти мов лен ня, ува гу, мис лен ня,
пам’ять; удос ко на лю ва ти вмін ня ви ко -
ристо ву ва ти різ ні ви ди ре чень в ус но му й
пи сем но му мов лен ні, зна хо ди ти го лов ні
сло ва в ре чен нях; ви хо ву ва ти ін те рес
до рід ної мо ви, фор му ва ти са мо стій ність,
пра цьо ви тість

Роз роб ка уро ку «Як ста ти про фе сі о на -
лом» з ук ра їн ської мо ви в 11-му кла сі
Чер няк На та лія Ми ко ла їв на, учи тель ук ра -
їн ської мо ви та лі те ра ту ри, Бо ра тин ська
шко ла Луць ко го р-ну Во лин ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку з муль ти -
ме дій ною під трим кою (ме ді ап ре зен та ція
до да єть ся), ме та яко го — по вто ри ти ма те рі -
ал те ми «Ді ло ві па пе ри»; сис те ма ти зу ва ти й
по гли би ти знан ня те о ре тич них по нять, ро -
зу мін ня важ ли вос ті ді ло вих па пе рів; шу ка -
ти шля хи вдос ко на лен ня ді ло вих сто сун ків
у су час но му сві ті; роз ви ва ти ло гіч не мис -
лен ня, пам’ять, ком пе тен т ність ді ло во да;
ви хо ву ва ти від по ві даль ність, упев не ність
у влас них си лах

Роз роб ка уро ків «Одно склад не ре чен -
ня» з ук ра їн ської мо ви в 6-му кла сі
Чух рій Оле на Ми ко ла їв на, учи тель ук ра їн -
ської мо ви та лі те ра ту ри, Че ме ро вець кий
НВК № 1 «За галь но ос віт ня шко ла І–ІІІ сту -
пе нів, лі цей та МНВК» Хмель ницької обл.
Ано та ція: Роз роб ка цик лу уро ків на за яв -
лену те му

Роз роб ка уро ку «Уза галь нен ня ви вче -
но го з те ми “При кмет ник як час ти на мо -
ви”» з ук ра їн ської мо ви в 6-му кла сі
Шве до ва Оль га Ана то лі їв на, ди рек тор, учи -
тель ук ра їн ської мо ви та лі те ра ту ри, Кри во -
різь ка шко ла № 36 Дніп ро пет ров ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку з муль ти -
ме дій ною під трим кою (ме ді ап ре зен та ція
до да єть ся), ме та яко го — уза галь ни ти й сис -
те ма ти зу ва ти ви вче ний ма те рі ал про при -
кмет ник; на вчи ти за сто со ву ва ти те о ре тич -
ні знан ня на прак ти ці при роз пізнаван ні
при кмет ни ка, ви зна чен ні йо го гра ма тич -
них ознак, зна хо ди ти ви вче ні ор фо гра ми й
по яс ню ва ти їх; роз ви ва ти вмін ня чіт ко ви -
слов лю ва ти свої дум ки, ло гіч не мис лен ня,
твор чу уяву; зба га чу ва ти слов ни ко вий за -
пас, удос ко на лю ва ти гра ма тич ну струк ту ру

мов лен ня, на вич ки ро бо ти в гру пі; ви хо ву -
ва ти лю бов та по ва гу до ма те рі як бе ре ги ні
ро ду

Роз роб ка уро ку «Ви гук як особ ли ва
час ти на мо ви» з ук ра їн ської мо ви в 7-му
кла сі
Яре мен ко Іри на Іва нів на, учи тель ук ра їн -
ської мо ви та лі те ра ту ри, Чер ка ська шко ла
№ 21.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та
якого — фор му ва ти вмін ня са мо ор га ні -
зову ва ти ся до на вчаль ної ді яль нос ті; на -
вчати ви ко рис то ву ва ти таб ли ці як дже ре ло
ін фор ма ції; на вча ти роз пізнава ти ви гу ки
в ре чен ні, пра виль но їх ін то ну ва ти; фор -
мува ти на вич ки вжи ван ня ви гу ків у мов -
лен ні; удос ко на лю ва ти ор фо гра фіч ні
навич ки; роз ви ва ти твор чі здіб нос ті, мов не
чут тя, мов ні сма ки, умін ня зі став ля ти,
роби ти ви снов ки; ви хо ву ва ти по ва гу до рід -
ної при ро ди

Фі зи ка

Роз роб ка уро ку «По чат ко ві ві до мос ті
про бу до ву ре чо ви ни» з фі зи ки в 7-му

кла сі
Анто нов В’ячес лав Іл ліч, учи тель фі зи ки
та ма те ма ти ки, НВК «Олек сан д рів ська
СЗШ І–ІІІ сту пе нів — до шкіль ний на вчаль -
ний за клад» Юр’їв сько го р-ну Дніп ро пет -
ров ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — уза галь нен ня і сис те -
ма ти за ція знань уч нів з те ми, фор му ван ня
вмінь за сто со ву ва ти знан ня в не стан дар т -
них умо вах, роз ви ток мис лен ня уч нів

Роз роб ка уро ку «За кон Архі ме да. Си ла
Архі ме да. Пла ван ня тіл» з фі зи ки в 7-му
кла сі
Арсе ньє ва Ін на Фе до рів на, учи тель фі зи ки,
за ступ ник ди рек то ра з НВК, Дніп ров ська
шко ла № 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 за кон Архі ме да, ар хі ме до ву си лу, про
умо ви пла ван ня тіл; про дов жи ти фор му -
ва ти вмін ня розв’язу ва ти за да чі з ви ко ри -
стан ням здо бу тих знань, ана лі зу ва ти, ро -
би 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 фі зи ки

Роз роб ка уро ку «Елек т рич не по ле. На -
пру же ність і по тен ці ал елек т рич но го по -
ля» з фі зи ки в 11-му кла сі
Бе рез няк Те тя на Іва нів на, ви кла дач фі зи ки,
Хар ків ський по лі гра фіч ний центр ПТО.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му

Роз роб ка уро ку «Елек т рич не по ле. На -
пру же ність і по тен ці ал елек т рич но го по -
ля» з фі зи ки в 11-му кла сі
Бе рез няк Те тя на Іва нів на, ви кла дач фі зи ки,
Хар ків ський по лі гра фіч ний центр ПТО.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му

Ме то дич на роз роб ка «Влас ти вос ті га -
зів, рі дин, твер дих тіл» з фі зи ки в 10-му
кла сі
Бе рез няк Те тя на Іва нів на, учи тель фі зи ки,
Хар ків ський по лі гра фіч ний центр ПТО.
Ано та ція: Ди дак тич ні ма те рі а ли для ор га ні -
за ції са мо стій ної на вчаль но-пі знаваль ної
ді яль нос ті уч нів та роз вит ку їх ніх твор чих
здіб нос тей до те ми «Влас ти вос ті га зів,
рідин, твер дих тіл»

Ме то дич на роз роб ка «Гра ві та цій на взає -
модія. За кон все світ ньо го тя жін ня» з фі зи ки
в 10-му кла сі
Бе рез няк Те тя на Іва нів на, учи тель фі зи ки,
Хар ків ський по лі гра фіч ний центр ПТО.
Ано та ція: Ди дак тич ні ма те рі а ли до уро ку
«Гра ві та цій на вза є мо дія. За кон все світ ньо -
го тя жін ня» з те ми «Ди на мі ка»

Роз роб ка уро ку «Рів нян ня рів но мір но -
го пря мо лі ній но го ру ху» з фі зи ки в 10-му
кла сі
Га рі на Вік то рія Пав лів на, учи тель фі зи ки,
По кров ська шко ла № 3 До нець коЇ обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко -
го — за крі пи ти основ ні ха рак те рис ти ки
рів но мір но го пря мо лі ній но го ру ху та за пи -
са ти йо го ма те ма тич но; фор му ва ти вмін ня
розв’язу ван ня за дач; роз ви ва ти ло гіч не
мис лен ня; спри я ти ак ти ві за ції твор чо го
мис лен ня, про буд жу ва ти пі знаваль ний ін -
те рес, сти му лю ва ти роз ви ток іні ці а ти ви,
кміт ли вос ті, фор му ван ня вмін ня ви су ва ти
гі по те зи, ро би ти при пу щен ня й пе ре ві ря ти
їх; ви хо ву ва ти са мо стій ність; роз ши ри ти
кру го зір, збуд жу ва ти ін те рес до ви вчен ня
фі зи ки

Роз роб ка уро ку «Кі не тич на енер гія ті -
ла» з фі зи ки в 10-му кла сі
Ген да Ла ри са Олек сан д рів на, учи тель фі зи -
ки, за ступ ник ди рек то ра з на вчаль но-ви -
хов ної ро бо ти, Гря дів ська шко ла Іва ни чів -
сько го р-ну Во лин ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — да ти уяв лен ня про
особ ли вос ті енер гії ті ла при змі ні йо го
швид кос ті, на вчи ти ся оці ню ва ти ре аль ні
роз мі ри та ха рак те рис ти ки фі зич них тіл
при род них і штуч них сис тем

Роз роб ка цик лу уро ку «Світ ло ві яви -
ща» з фі зи ки в 11-му кла сі

Гунь ко Лі лія Ме чис ла вів на, учи тель фі -
зики, Бі ло цер ків ська шко ла № 7 Ки їв -
ської обл.
Ано та ція: Кон с пек ти уро ків на за яв ле ну
тему

Роз роб ка уро ку «Від би ван ня і за лом -
лен ня світ ла. За ко ни за лом лен ня світ ла»
з фі зи ки в 11-му кла сі
Єрмо ла є ва Оле на Гри го рів на, учи тель фі зи -
ки та ас т ро но мії, Ки їв ська шко ла № 137.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку з муль ти -
ме дій ною під трим кою (ме ді ап ре зен та ція
до да єть ся), ме та яко го — по вто ри ти зміст
за ко нів від би ван ня світ ла і за лом лен ня світ -
ла, до пов нив ши й по гли бив ши їх, по яс ни ти
фі зич ний зміст по каз ни ка за лом лен ня;
озна йо ми ти з яви щем пов но го від би ван ня
світ ла
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Роз роб ка уро ку «Ат мо сфер ний тиск»
з фі зи ки в 7-му кла сі

Крик ли ва Оле на Ми ко ла їв на, учи тель фі зи -
ки, Но во ка хов ська шко ла № 3 Хер сон -
ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, на вчаль на ме та яко го — сфор му ва -
ти знан ня про ат мо сфер ний тиск, спо со би
ви мі рю ван ня ат мо сфер но го тис ку, оди ни ці
тис ку; озна йо ми ти з при ла да ми для ви мі -
рю ван ня ат мо сфер но го тис ку, бу до вою
при ла ду ба ро мет ра-ане ро ї да, за леж ніс тю
ат мо сфер но го тис ку від ви со ти

По сіб ник для про ве ден ня під сум ко во го
кон т ро лю та са мо кон т ро лю уч нів 7–8 кла -
сів з фі зи ки
Кук люк Світ ла на Ми ко ла їв на, учи тель фі -
зи ки, Ста ро кос тян ти нів ська шко ла № 3
Хмель ницької обл.
Ано та ція: По сіб ник міс тить два рів но прав -
ні ва рі ан ти кон т роль них ро біт з фі зи ки для
7–8 кла сів, що охоп лю ють пи тан ня основ -
них тем кур су

Роз роб ка уро ку «За кон збе ре жен ня й
пе ре тво рен ня енер гії в ме ха ніч них про це -
сах та йо го прак тич не за сто су ван ня» з фі -
зи ки в 7-му кла сі
Лав ро ва Іри на Іва нів на, учи тель фі зи ки,
КЗ «НВК при род ни чо-еко но мі ко-пра во вий
лі цей — спе ці а лі зо ва на шко ла I–III сту пе -
нів № 8 — По за шкіль ний центр Кі ро во -
градської мі ської ра ди Кі ро во град ської
облас ті».
Ано та ція: План-кон с пект уро ку з муль ти -
ме дій ною під трим кою (ме ді ап ре зен та ція
до да єть ся), ме та яко го — фор му ва ти по нят -
тя «енер гія», роз кри ти суть од но го з основ -
них за ко нів при ро ди; роз гля ну ти при кла ди
про явів пе ре тво рен ня ме ха ніч ної енер гії
в при ро ді, роз ви ва ти вмін ня спо сте рі га ти й
ана лі зу ва ти ці яви ща, ро би ти ви снов ки;
фор му ва ти пі знаваль ний ін те рес до те ми,
на вич ки са мо стій ної ро бо ти

Роз роб ка уро ку «Дже ре ла енер гії» з фі -
зи ки у 8-му кла сі
Ма кє ро ва Оль га Пав лів на, учи тель фі зи ки,
Чер во но жов т не вий НВК Ста нич но-Лу ган -
сько го р-ну Лу ган ської 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 зі шля ха -
ми і ме то да ми збе ре жен ня й еко но мії при -
род них ре сур сів; по ка за ти но ві шля хи
розв’язан ня енер ге тич них проб лем; да ти
еко ло гіч ну оцін ку но вих ви дів енер гії;
склас ти кар ту «Енер ге тич ний по тен ці ал се -
ла Чер во ний Жов тень»

Роз роб ка уро ку «Во ло гість по віт ря. Ви -
мі рю ван ня во ло гос ті по віт ря» з фі зи ки
в 10-му кла сі
Ма ри ні на Ві та Вік то рів на, учи тель фі зи ки,
Кри во різь ка шко ла № 130 Дніп ро пет ров -
ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко -
го — сфор му ва ти знан ня про пар ці аль ний
тиск, аб со лют ну й від нос ну во ло гість по віт -
ря, точ ку ро си, по зна йо ми ти з ме то да ми ви -
мі рю ван ня, при ла да ми для ви мі рю ван ня,
пра ви ла ми ви мі рю ван ня й ви ко ри стан ня
псих ро мет рич них таб лиць; роз ви ва ти

навич ки прак тич но го ви ко ри стан ня пи -
тання во ло гос ті по віт ря, ви ко ри стан ня
міжпред мет них зв’яз ків; ви хо ву ва ти ес те -
тич ний смак, спо сте реж ли вість, уваж ність,
від по ві даль не та сві до ме став лен ня до на -
вчан ня

Роз роб ка уро ку «Сис те ма ти за ція й уза -
галь нен ня знань з те ми “Елек т рич ний струм
у різ них се ре до ви щах”» з фі зи ки в 9-му кла сі
Ми ко люк Ра ї са Сер гі їв на, учи тель фі зи ки,
Бер ди чів ський НВК «Шко ла-гім на зія-лі -
цей» № 10 Жи то мир ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — уза галь ни ти та сис те -
ма ти зу ва ти на вчаль ний ма те рі ал; ско ре -
гува ти знан ня уч нів; роз ви ва ти ло гіч не
мислен ня, умін ня ана лі зу ва ти; по ка за ти
прак тич ну зна чу щість знань

Роз роб ка уро ку «МКТ та іде аль ний газ»
з фі зи ки в 10-му кла сі
Пих ті на О. І., ви кла дач, Ні ко поль ський тех -
ні кум На ці о наль ної ме та лур гій ної ака де мії
Укра ї ни, Дніп ро пет ров ська обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку з муль ти -
ме дій ною під трим кою (ме ді ап ре зен та ція
до да єть ся), на вчаль на ме та яко го — по вто -
ри ти за леж ність між дво ма тер мо ди на -
мічни ми па ра мет ра ми, які змі ню ють ся при
не змін но му тре тьо му; по ка за ти за сто су -
вання га зо вих за ко нів за до по мо гою екс пе -
ри мен ту

Роз роб ка уро ку «Ви мі рю ван ня по туж -
нос ті спо жи ва ча елек т рич но го стру му»
з фі зи ки в 9-му кла сі
Риж ко Оль га Пет рів на, учи тель фі зи ки,
Кам’ян ський НВК № 7 Дніп ро пет ров -
ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко -
го — від пра цю ван ня на ви чок скла дан ня
елек т рич но го ко ла, ви мі рю ван ня не об -
хідних ве ли чин спо жи ва ча для роз ра хун ку
йо го по туж нос ті на при кла ді скла дан ня
як ре аль них так і вір ту аль них схем із за -
стосу ван ням КТ, зок ре ма про гра ми
«Multisim», яка до зво лить до слі ди ти ре жи -
ми ро бо ти еле мен тів елек т рич ної схе ми, на -
вчи тись за сто со ву ва ти на бу ті знан ня
на прак ти ці

Роз роб ка уро ку «Си ли в при ро ді» з фі -
зи ки в 10-му кла сі.
Са ра пук Ні на Ми хай лів на, учи тель, Кут -
ська шко ла Ко сів сько го р-ну; Ко сів ська гім -
на зія-ін тер нат Іва но-Фран ків ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку з муль ти -
ме дій ною під трим кою (ме ді ап ре зен та ція
до да єть ся), ме та яко го — по гли би ти знан ня
про си ли в при ро ді; роз ви ва ти вмін ня ви ді -
ля ти го лов не в на вчаль но му ма те рі а лі, роз -
ви ва ти ло гіч не мис лен ня, ро би ти ви снов ки,
уза галь нен ня; ви хо ву ва ти пра це люб ність,
вза є мо по ва гу один до од но го в про це сі спів -
пра ці, фор му ва ти пі знаваль ний ін те рес
до фі зи ки

На вчаль ний про ект «На уко вий і куль -
тур но-іс то рич ний вне сок ви дат них ін же -
не рів, кон ст рук то рів — ук ра їн ця Є. О. Па -
то на та фран цу за А. Г. Ей фе ля» з фі зи ки
в 10-му кла сі

Са ра пук Ні на Ми хай лів на, учи тель, Кут -
ська шко ла Ко сів сько го р-ну; Ко сів ська гім -
на зія-ін тер нат Іва но-Фран ків ської обл.
Ано та ція: Роз роб на на вчаль но го про ек ту,
ме та яко го — зі бра ти ін фор ма цію про
науко вий і куль тур но-іс то рич ний вне сок
ви дат них ін же не рів — ук ра їн ця Є. Па то на
та фран цу за А. Г. Ей фе ля

Роз роб ка уро ку «Ви ди спек т рів. Спек -
тро скоп» з фі зи ки в 11-му кла сі
Сви ри ден ко Оле на Фе до рів на, ви кла дач,
Хо роль ський аг ро про мис ло вий ко ледж
Пол тав ської дер жав ної аг рар ної ака де мії,
Пол тав ська обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку з муль ти -
ме дій ною під трим кою, ме та яко го — сис те -
ма ти зу ва ти і по гли би ти знан ня з те ми; фор -
му ва ти по нят тя про не пе ре рв ні спек т ри;
по зна йо ми ти з ви да ми спек т рів ви про -
міню ван ня хі міч них ре чо вин, прин ци пом
бу до ви і ро бо ти спек тро ско па; роз ви ва ти
праг нен ня до са мо стій но го за сво єн ня
знань; роз ви ва ти ло гіч не, аб ст рак т не, твор -
че мис лен ня, умін ня за сто су ва ти но ві знан -
ня для розв’язан ня прак тич них за дач, чіт ко
і ар гу мен то ва но фор му лю ва ти дум ки; ви хо -
ву ва ти уваж ність, спо сте реж ли вість, ста -
ран ність, вза є мо дію на вчаль ній ді яль нос ті

Ме то дич на роз роб ка «Мо мен ти інер ції
фі зич них тіл та гео мет рич них фі гур» з фі -
зи ки в 11-му кла сі
Си до рен ков Євген Єго ро вич, учи тель,
Дніп ров ська шко ла № 19.
Ано та ція: Роз роб ка є час ти ною се рії ро бот
що до ви ко ри стан ня ма те ма тич них ме то дів
розв’язу ван ня фі зич них за дач у шко лі. По -
да но ме то дич ні вка зів ки що до от ри ман ня
уч ня ми стій ких на ви чок ви ко ри стан ня ін -
тег раль но го ме то ду в роз ра хун ку зна чен ня
фі зич ної ве ли чи ни

Роз роб ка уро ку «Ви зна чен ня при ско -
рен ня віль но го па дін ня за до по мо гою ма -
те ма тич но го ма ят ни ка» з фі зи ки в 10-му
кла сі
Фе до рен ко Вла ди ле на Пет рів на, ви кла дач,
Кри во різь кий ме дич ний ко ледж Дніп ро -
пет ров ської обл.
Ано та ція: Роз роб ка уро ку на за про по но ва -
ну те му

Роз роб ка уро ку «Різ ні ви ди са мо стій но -
го роз ря ду» з фі зи ки в 9-му кла сі
Чор на Зоя Олек сан д рів на, учи тель, Ві тів -
ський НВК «До шкіль ний на вчаль ний за -
клад — за галь но ос віт ня шко ла І–ІІ сту пе -
нів» Чи ги рин сько го р-ну Чер ка ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку з муль ти -
ме 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 ви -
да ми са мо стій но го роз ря ду та їх тех ніч ним
за сто су ван ням; роз ви ва ти мис лен ня, ува гу,
умін ня ви ді ля ти го лов не; фор му ва ти вмін ня
вста нов лю ва ти при чин но-на слід ко ві зв’яз -
ки, роз ви ва ти ло гіч не мис лен ня, пі знаваль -
ний ін те рес; спри я ти фор му ван ню основ -
них сві то гляд них ідей

Роз роб ка уро ку «Ме ха ніч ний рух. Від -
нос ність ру ху. Ті ло від лі ку. Сис те ма від лі -
ку» з фі зи ки в 7-му кла сі
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Шуб чин ська Іри на Олек сан д рів на, учи тель
фі зи ки, То рець ка шко ла № 17 До нець -
кої 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 з основ -
ни ми по нят тя ми, що ха рак те ри зу ють ме ха -
ніч ний рух; ввес ти по нят тя від нос нос ті ме -
ха ніч но го ру ху, фор му ва ти ко му ні ка тив ну
й ін фор ма цій ну ком пе тен т ність; роз ви ва ти
ло гіч не мис лен ня, кміт ли вість, доб ро зич ли -
вість; ви хо ву ва ти до стой но го гро ма дя ни на

Фі зич на куль ту ра

Роз роб ка уро ку «Хре бет — шлях
до здо ров’я» з фі зич ної куль ту ри

в 7-му кла сі
Ага пє є ва Оле на Фе до рів на, учи тель фі зич -
но го ви хо ван ня, Львів ська спе ці а лі зо ва на
шко ла № 45.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко -
го — роз кри ти умо ви пра виль но го фор му -
ван ня по ста ви, зна чен ня ру хо вої ак тив нос -
ті для здо ров’я на при кла ді оздо ров чо го
ком п лек су П. Брег га; роз ви ва ти от ри ма ні
знан ня для знят тя на пру жен ня і вто ми,
спри я ти під ви щен ню ро зу мо вої пра цез дат -
нос ті; фор му ва ти ін те рес до здо ров’я; ви хо -
ву ва ти по чут тя пре крас но го че рез му зич -
ний суп ро від уро ку

Роз роб ка уро ку «Біг на ко рот ких від різ -
ках з різ ною швид кіс тю зі змі ною на прям -
ку. Біг на 200 м» з фі зич ної куль ту ри
в 10-му кла сі
Андру сен ко С. В., ви кла дач фі зич ної куль -
ту ри, Бі ло цер ків ський гу ма ні тар но-пе да го -
гіч ний ко ледж Ки їв ської 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 з тех ні -
кою без пе ки на за нят тях з лег кої ат ле ти ки;
на вчи ти тех ні ки ви ко нан ня низь ко го стар -
ту; удос ко на ли ти тех ні ку ви ко нан ня бі гу
по пря мій і ві ра жу з різ ною швид кіс тю; роз -
ви ва ти швид кіс но-си ло ві якос ті

Ме то дич на роз роб ка «Особ ли вос ті ме -
то ди ки са мо стій них за нять фіз куль ту рою
при фун к ці о наль них по ру шен нях сер це -
во-су дин ної сис те ми»
Ба хер кі на Ма ри на Ва ле рі їв на, ви кла дач
фізич но го ви хо ван ня, Ма рі у поль ський ко -
ледж До нець ко го на ці о наль но го уні вер си -
те ту еко но мі ки і тор гів лі іме ні Ми хай ла Ту -
ган-Ба ра нов сько го, До нець ка обл.
Ано та ція: Ви кла де ні особ ли вос ті ме то ди ки
за нять фіз куль ту рою при фун к ці о наль них
по ру шен нях сер це во-су дин ної сис те ми.
На да ні ком п лек си спе ці аль но-оздо ров чих
вправ, які ре ко мен до ва ні для са мо стій но го
ви ко нан ня хво ри ми на гі пер то нію, гі по то -
нію, ва ди сер ця

Стат тя «Фор му є мо пра виль ну по ста ву»
з фі зич ної куль ту ри
Ва люх Ка те ри на Ми хай лів на, учи тель, Сум -
ська гім на зія № 1.
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 по ста ва —
це ре флекс по зи, для утво рен ня яко го не об -
хід на спе ці аль на ро бо та, яка б на вча ла на -
бу ва ти по зи пра виль ної по ста ви за будь-

яких об ста вин. При цьо му уч ні по вин ні
знати, яким є зна чен ня пра виль ної по ста ви,
які іс ну ють від хи лен ня від пра виль ної
поста ви та як на бу ва ти пра виль но го по ло -
жен ня ті ла

Ме то дич на роз роб ка «Ви ко ри стан ня
рух ли вих ігор на уро ках фут бо лу» з фі зич -
ної куль ту ри в 1-х — 8-х кла сах
Га ти ло Окса на Ле о ні дів на, за ступ ник ди -
рек то ра з НВР, учи тель фі зич ної куль ту ри,
Дніп ров ська шко ла № 117.
Ано та ція: У ма те рі а лі з до сві ду ро бо ти
автор ка пи ше, що рух ли ва гра має ве ли ке
зна чен ня як за сіб фі зич но го ви хо ван ня. Ру -
хи, що вхо дять у гру, роз ви ва ють і зміц ню -
ють ор га нізм, по ліп шу ють об мін ре чо вин,
фун к ці о наль ну ді яль ність усіх ор га нів
і систем

Роз роб ка уро ку «Бас кет бол» з фі зич -
ної куль ту ри в 9-му кла сі

Крав чен ко Еле о но ра Пав лів на, учи тель фі -
зич ної куль ту ри, За по різь ка шко ла № 104.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко -
го — за без пе чи ти роз ши рен ня уяв лен ня
про вплив фі зич них вправ на осо бис тість
та її по тен цій ні здіб нос ті; про дов жу ва ти
роз ши рен ня ру хо во го до сві ду уч нів, удос -
ко на лен ня на ви чок жит тє во не об хід них ру -
хо вих дій, ви ко ри стан ня їх у по всяк ден ній
та іг ро вій ді яль нос ті

Роз роб ка уро ку «Фор му ван ня стій кої
мо ти ва ції що до збе ре жен ня сво го

здоров’я та фі зич но го роз вит ку, фі зич ної
під го тов ки та ор га ні за ції здо ро во го спо со -
бу жит тя за со ба ми фут бо лу» з фі зич ної
куль ту ри в 9-му кла сі
Крав чен ко Юрій Ана то лій о вич, учи тель фі -
зич ної куль ту ри, За по різь ка шко ла № 104.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв -
лену те му, ме та яко го — за без пе чи ти роз -
ши рен ня ру хо во го до сві ду уч нів, удос ко -
нален ня на ви чок жит тє во не об хід них дій,
ви ко ри стан ня їх у по всяк ден ній та іг ро вій
ді яль нос ті; спри я ти фор му ван ню прак тич -
них на ви чок уч нів що до са мо стій них за нять
фі зич ни ми впра ва ми; склас ти умо ви для
фор му ван ня стій ко го ін те ре су до футбо лу

Роз роб ка уро ку «Во лей бол» з фі зич ної
куль ту ри у 8-му кла сі
Кру ків ський Ми хай ло Ми ко лай о вич, учи -
тель фі зич ної куль ту ри, Ма лин ський НВК
«Шко ла-лі цей № 1 ім. Ні ни Сос ні ної» Жи -
то мир ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — за крі пи ти тех ні ку
прий о му м’яча дво ма ру ка ми зни зу; удос ко -
на ли ти на вич ки пе ре да чі м’яча дво ма ру ка -
ми звер ху; роз ви ва ти швид кіс ні, швид кіс -
но-си ло ві якос ті, сприт ність

Роз роб ка уро ку «Ком п лек с не за нят тя.
Роз ви ток фі зич них якос тей за со ба ми лег -
кої ат ле ти ки та спор тив них ігор» з фі зич -
ної куль ту ри в 11-му кла сі
Лу за но ва Вік то рія Олек сан д рів на, ви кла дач
фі зич ної куль ту ри, Ма рі у поль ський ме ха -
ні ко-ме та лур гій ний ко ледж При азов сько го
дер жав но го тех ніч но го уні вер си те ту,
Донець ка обл.

Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — по вто ри ти тех ні ку
ес та фет но го бі гу у ва рі а тив них умо вах;
роз ви ва ти фі зич ні якос ті (сприт ність,
швид кість, ко ор ди на цію ру хів та прос то -
рову м’язо ву ко ор ди на цію); спри я ти ви хо -
ван ню по чут тя від по ві даль нос ті та ко лек ти -
віз му за со ба ми ко ман д них ес та фет і спор -
тив них ігор

Роз роб ка уро ку «Гім нас ти ка» з фі зич -
ної куль ту ри в 11-му кла сі
Май да нюк Вік тор Ана то лій о вич, ви кла дач,
Ба ра нів ський про фе сій ний лі цей, Жи то -
мир ська обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — фор му ва ти на вич ки
ово ло дін ня еле мен та ми гім нас ти ки, роз ви -
ва ти фі зич ні, мо раль но-во льо ві якос ті

Роз роб ка уро ку «За галь но фі зич на
під го тов ка» з фіз куль ту ри в 10-му

кла сі.
Му зи ка Ка те ри на Вік то рів на, учи тель фіз -
куль ту ри, Ки їв ська гім на зія № 172.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — спри я ти роз вит ку
сприт нос ті, си ли та ко ор ди на цій них
здібнос тей, ви хо ву ва ти по чут тя вза є мо -
допо мо ги, спри я ти ста нов лен ню стій ко го
ін те ре су до уро ків фіз куль ту ри та са мо стій -
них за нять спор том

Роз роб ка уро ку «Гім нас т ка» з фі зич ної
куль ту ри в 10-му кла сі
Му зи ка Ка те ри на Вік то рів на, учи тель фіз -
куль ту ри, Ки їв ська гім на зія № 172 «Нивки».
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко -
го — спри я ти гар мо ній но му роз вит ку ор га -
ніз му дів чи ни; фор му ва ти ру хо ві вмін ня
та на вич ки, пра виль ну по ста ву; під ви щу ва -
ти пра цез дат ність і зміц ню ва ти здо ров’я;
роз ви ва ти си ло ву ви три ва лість, озна йо -
мити з ком п лек сом вправ степ-аеро бі ки,
спри я ти роз вит ку си ло вих якос тей та ко ор -
ди на ції ру хів

Роз роб ка уро ку «Ту ризм» з фі зич ної
куль ту ри у 8-му кла сі
По пов Олек сій Іва но вич, учи тель фі зич ної
куль ту ри, Гор ба нів ське НВО «Гор ба нів ська
ЗОШ І–ІІ сту пе нів — ДНЗ» Пе ре яс лав-
Хмель ницько го р-ну Ки їв ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко -
го — на вчи ти тех ні ки по до лан ня пе ре шко -
ди за до по мо гою ма ят ни ка, в’яза ти вуз ли:
«зу стріч ний» та «брам ш ко то вий»; удос ко -
на лю ва ти тех ні ку про ход жен ня ту рис тич -
них ета пів: рух по жер ди нах і по до лан ня
умов но го «бо ло та»; по вто ри ти в’язан ня ту -
рис тич них вуз лів; ви хо ву ва ти по чут тя то ва -
ри ськос ті, вза є мо до по мо ги, впев не нос ті
у сво їх си лах; го ту ва ти уч нів до учас ті в зма -
ган нях з ту риз му

Роз роб ка уро ку «Во лей бол си дя чи»
з фі зич ної куль ту ри в 6-му кла сі спе ці аль -
ної шко ли
Ре ва Ро ман Олек сій о вич, учи тель фі зич ної
куль ту ри, Пол тав ська спе ці аль на за галь но -
ос віт ня шко ла № 40.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — спри я ти фор му ван -
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ню жит тє вих ком пе тен т нос тей уч нів і гар -
мо ній но му роз вит ку осо бис тос ті

Роз роб ка уро ку «За галь на фі зич на під -
го тов ка» з фі зич ної куль ту ри в 6-му кла сі
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

Роз роб ка уро ку «По до рож на ос т ро -
ви» з пла ван ня в 5-му кла сі

Со лод Ді ана Вік то рів на, тре нер-ви кла дач
з пла ван ня, Кам’ян ський НВК «За галь но -
освіт ній на вчаль ний за клад — до шкіль ний
на вчаль ний за клад № 36» Дніп ро пет ров -
ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — спри я ти під ви щен ню
пси хо мо тор них фун к цій ор га ніз му, роз ви -
ва ти ру хо ві якос ті, тре ну ва ти швид кість
і ви три ва лість; ви хо ву ва ти по чут тя ко лек -
ти віз му та вза є мо до по мо ги

Роз роб ка уро ку «Роз ви ток осо бис тос ті
ган д бо ліс та за вдя ки різ но ма ніт ній під го -
тов ці з до по мо гою мо то ри ки та пси хо ло -
гіч но му впли ву ко льо ро те ра пії на уч нів»
з фі зич ної куль ту ри в 7-му кла сі
Усен ко Окса на Олек сан д рів на, учи тель фі -
зич но го ви хо ван ня, Кам’ян ська шко ла № 42
Дніп ро пет ров ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну 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 від ско ку та кид ків по во ро тах у стриб -
ку; за крі пи ти тех ні ку пе ре дач та ло він ня
м’яча

Роз роб ка уро ку «Удос ко на лен ня кид ка
м’яча» з фі зич ної куль ту ри в 7-му кла сі
Яй лен ко Іри на Сер гі їв на, учи тель фі зич ної
куль ту ри, Крас но по лян ська шко ла Ве ли ко -
но во сіл ків сько го р-ну До нець кої обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв -
лену те му, ме та яко го — удос ко на лю ва ти
тех ні ку лов лі та ки дан ня м’яча дво ма ру ка -
ми і ло ви ти м’яч, який від стри бує від під ло -
ги; удос ко на ли ти тех ні ку кид ка м’яча в кіль -
це зі штраф ної та пі сля по двій но го кро ку;
удос ко на ли ти тех ні ку ве ден ня бас кет боль -
но го м’яча

Роз роб ка кон с пек тів уро ків з роз ді лу
«Лег ка ат ле ти ка, стриб ки в дов жи ну»

з фі зич ної куль ту ри в 5-му кла сі
Ярош На та лія Во ло ди ми рів на, учи тель фі -
зич ної куль ту ри, Бер ди чів ський НВК
«Шко ла-гім на зія-лі цей» № 10 Жи то мир -
ської обл.
Ано та ція: Роз роб ка цик лу уро ків для п’яти -
клас ни ків

Хі мія

Ме то дич на роз роб ка «Ан ти ок си дант
рес ве рат рол і здо ров’я» з хі мії в 11-му
класі
Ва си лик Іри на Ана то лі їв на, ди рек тор, вчи -
тель хі мії, Бо же да рів ська шко ла Кри ни чан -
сько го р-ну Дніп ро пет ров ської обл.
Ано та ція: У ма те рі а лі на за яв ле ну те му ав -
тор ка до во дить, що влас ти вос ті цьо го ан ти -
ок си дан ту, спектр по зи тив них впли вів
на ор га нізм, здат ність галь му ва ти ста рін ня,
від сут ність по біч них ре ак цій, без печ ність,
лег кість от ри ман ня, мож ли вос ті хі міч но го
син те зу, до ступ ність, швид кий роз ви ток
загаль но то ні зу ю чо го ефек ту при за сто -
суван ні ро бить рес ве рат рол лі де ром се ред
ан ти ок си дан тів у лі ку ван ні і про фі лак ти ці
па то ло гій

Роз роб ка уро ку «Хі міч ні ре ак ції» з хі -
мії в 9-му кла сі

Ду да є ва Ал ла Андрі їв на, учи тель біо ло гії
і хі мії, Кри во різь ка шко ла № 43 Дніп ро пет -
ров ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — за кріп лен ня вмінь
ви зна ча ти ти пи хі міч них ре ак цій, удос -
кона лен ня на ви чок скла дан ня хі міч них
рівнянь різ них ти пів хі міч них ре ак цій
та про ве ден ня хі міч но го екс пе ри мен ту, по -
каз мож ли вос ті за сто су ван ня знань на
прак ти ці

Роз роб ка уро ку «Пе рі о дич на сис те ма
хі міч них еле мен тів Д. І. Мен де лє є ва» з хі -
мії у 8-му кла сі
Ігна тьє ва Євге нія Ва си лів на, учи тель хі мії,
Се ме нів ська шко ла Ме лі то поль сько го р-ну
За по різь кої обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — да ти по нят тя про
струк ту ру пе рі о дич ної сис те ми хі міч них
еле мен тів; звер ну ти ува гу на змі ну влас ти -
вос тей еле мен тів у пе рі о дах і гру пах, ви -
ник нен ня па ра док сів у сис те мі та по діб нос -
тей еле мен тів; фор му ва ти стій кий пі -
знаваль ний ін те рес до ви вчен ня те ми;
роз ви ва ти ін те лек ту аль ні й мов лен нє ві
здіб нос ті

Роз роб ка уро ку «Енер ге тич ні рів ні
та під рів ні; їх за пов нен ня елек т ро на ми
в ато мах еле мен тів I–III пе рі о дів. Елек т -
рон ні та гра фіч ні елек т рон ні фор му ли ато -
мів хі міч них еле мен тів» з хі мії у 8-му кла сі
Ка пус ті на Те тя на Вік то рів на, учи тель хі мії,
Ки їв ська спе ці а лі зо ва на шко ла № 61 з по -
глиб ле ним ви вчен ням ін фор ма цій них тех -
но ло гій.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко -
го — роз ши ри ти уяв лен ня про бу до ву ато -
мів; на вчи ти скла да ти елек т рон ні фор му ли,
схе ми роз по ді лу елек т ро нів по кван то вих
ко мір ках для еле мен тів I—III пе рі о дів; фор -
му ва ти вмін ня ви зна ча ти елек т рон ну бу до -
ву ато ма за йо го по ло жен ням у пе рі о дич ній
сис те мі; фор му ва ти уяв лен ня про єди ну
при ро ду ма те рі аль но го сві ту

Роз роб ка уро ку «Уза галь нен ня знань
про Пе рі о дич ну сис те му хі міч них еле мен -
тів. Розв’язу ван ня за дач» з хі мії у 8-му кла сі

Князь Світ ла на Іва нів на, учи тель хі мії,
Єміль чинська шко ла № 1 Жи то мир -
ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку з муль ти -
ме дій ною під трим кою (ме ді ап ре зен та ція
до да єть ся), ме та яко го — уза галь ни ти і сис -
те ма ти зу ва ти знан ня про пе рі о дич ний за -
кон і пе рі о дич ну сис те му хі міч них еле мен -
тів Д. Мен де лє є ва; зв’язок між по ло жен ням
еле мен та в пе рі о дич ній сис те мі та йо го
влас ти вос тя ми; фор му ва ти вмін ня роз -
в’язу ва ти за да чі на ви зна чен ня еле мен та,
ло гіч но мис ли ти та твор чо пра цю ва ти; роз -
ви ва ти пі знаваль ний ін те рес

Роз роб ка уро ку «Обчис лен ня чис ла
ато мів (мо ле кул) у пев ній кіль кос ті ре чо -
ви ни» з хі мії у 8-му кла сі
Ман жос Оле на Юрі їв на, учи тель хі мії, Ки -
їв ська спе ці а лі зо ва на шко ла № 57 з по глиб -
ле ним ви вчен ням ан г лій ської мо ви.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко -
го — ак ту а лі зу ва ти знан ня про по нят тя
«кіль кість ре чо ви ни»; фор му ва ти вмін ня
та прак тич ні на вич ки хі міч них об чис лень
з ви ко ри стан ням кіль кос ті ре чо ви ни, ста лої
Аво гад ро; про ана лі зу ва ти вза ємо зв’язок
кіль кос ті час ти нок, кіль кос ті ре чо ви ни
та ста лої Аво гад ро, скла ду ре чо ви ни; роз ви -
ва ти ро зу мо ві здіб нос ті, умін ня кри тич но
осмис лю ва ти ін фор ма цію, вста нов лю ва ти
при чин но-на слід ко ві зв’яз ки; ви хо ву ва ти
куль ту ру скла дан ня кон с пек ту, фор му ва ти
ко му ні ка тив ні на вич ки й на уко вий сві -
тогляд

Роз роб ка уро ку «Істо рич ні ві до мос ті
про спро би кла си фі ка ції хі міч них

елемен тів. По нят тя про луж ні еле мен ти,
га ло ге ни. Пе рі о дич ний за кон і пе рі о дич на
сис те ма хі міч них еле мен тів Мен де лє є ва»
з хі мії у 8-му кла сі
Маш та лєр Ма рія Пет рів на, учи тель хі мії,
Ко зів ська шко ла № 2 Тер но піль ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку з муль ти -
ме дій ною під трим кою, ме та яко го — з’ясу -
ва ти, як роз ви ва ли ся уяв лен ня про хі міч -
ний еле мент; ді зна ти ся про пер ші спро би
кла си фі ка ції хі міч них еле мен тів; зро зу -
міти зміст пе рі о дич но го за ко ну; роз ви ва ти
ін те рес до хі мії, ро зу мін ня важ ли вос ті
хіміч них знань для су час ної лю ди ни; уяви -
ти, як бу ло від кри то пе рі о дич ний за кон;
роз ви ва ти вмін ня ана лі зу ва ти і ро би ти ви -
снов ки

Роз роб ка уро ку «Окси ген. Ки сень. До -
бу ван ня і фі зич ні влас ти вос ті» з хі мії
в 7-му кла сі
Са гай дак Зі на ї да Вік то рів на, учи тель хі мії,
Бі ло ріць ка шко ла Ве се лів сько го р-ну За по -
різь кої обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко -
го — по вто ри ти кла си фі ка цію ре чо вин;
погли би ти знан ня уч нів про хі міч ний еле -
мент Окси ген і йо го прос ту ре чо ви ну ки -
сень, 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»,
«ка та лі за тор»; роз ви ва ти вмін ня пра цю ва -
ти з тек с том під руч ни ка, ло гіч но мис ли ти,
спо сте рі га ти, ро би ти ви снов ки та уза галь -
нен ня
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Роз роб ка уро ку «Чи то ле ран т ний хі міч -
ний зв’язок» з хі мії у 8-му кла сі
Сте па нен ко На та ля Во ло ди ми рів на, учи -
тель хі мії, Кри во різь ка шко ла № 72 Дніп ро -
пет ров ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко -
го — ви вчи ти ме ха нізм утво рен ня ко ва лен -
т но го хі міч но го зв’яз ку, особ ли вос ті бу до ви
ато мів хі міч них еле мен тів, від мін нос ті ко -
ва лен т но го по ляр но го й ко ва лен т но го не по -
ляр но го зв’яз ків; під го ту ва ти до ви вчен ня
за леж нос ті ха рак те ру хі міч но го зв’яз ку
в по єд нан ні фі зич них і хі міч них влас ти вос -
тей, які во ни ви яв ля ють; роз гля ну ти про яви
то ле ран т нос ті в жит ті, ри си то ле ран т ної
лю ди ни й особ ли вос ті її спіл ку ван ня з на -
вко лиш нім сві том

Роз роб ка уро ку «Охо ро на во дойм від
за бруд нен ня» з хі мії в 7-му кла сі
Тка чен ко Рус ла на Олек сі їв на, учи тель хі мії
та при ро до знав ст ва, Южно ук ра їн ська гім -
на зія № 1 Ми ко ла їв ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
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 яко го —
уза галь ни ти знан ня про во ду як най більш
по ши ре ну ре чо ви ну на Зем лі, сфор му ва ти
ро зу мін ня ро лі во ди в жит ті рос лин, тва рин
і лю ди ни; роз ви ва ти еко ло гіч ну куль ту ру;

ви хо ву ва ти бе реж ли ве та еко ном не став -
лен ня до вод них ре сур сів

Роз роб ка уро ку «Со лі амо нію» з хі мії
в 10-му кла сі
Шмі гель ська Те тя на Вік то рів на, учи тель хі -
мії, Шев чен ків ський лі цей Шев чен ків ської
рай он ної ра ди Хар ків ської об лас ті.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — роз ши ри ти уяв лен ня
про со лі і їх за галь ні влас ти вос ті; озна йо ми -
ти зі спе ци фіч ни ми влас ти вос тя ми со лей
амо нію, їх за сто су ван ням і спо со ба ми до бу -
ван ня; удос ко на лю ва ти вмін ня уч нів про во -
ди ти хі міч ний екс пе ри мент, вес ти спо сте -
ре жен ня й ро би ти ви снов ки, скла да ти рів -
нян ня хі міч них ре ак цій

Роз роб ка уро ку «Чис ті ре чо ви ни й су -
міш» з хі мії в 7-му кла сі

Шпи льо ва Вік то рія Во ло ди ми рів на, учи тель
хі мії, Ки їв ська спе ці а лі зо ва на шко ла № 196.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле 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 яко го — по вто -
ри ти ві до мос ті про ре чо ви ни, су мі ші, їх влас -
ти вос ті; на вчи ти роз різ ня ти фі зич ні ті ла, ре -
чо ви ни, ма те рі а ли; по вто ри ти по нят тя «чис ті
ре чо ви ни» та «су мі ші», основ ні спосо би роз -
ді лен ня су мі шей; про дов жи ти зна йом ст во

з ла бо ра тор ним об лад нан ням і ме то ди кою
про ве ден ня хі міч но го екс пе ри мен ту

Ху дож ня куль ту ра

Про ект «Руш ни ки Ки їв щи ни» з ху дож -
ньої куль ту ри для 8–9-х кла сів
Лє бє дє ва Оле на Ста ніс ла вів на, учи тель іс -
то рії, пра во знав ст ва, Шпить ківська шко ла
Ки є во-Свя то шин сько го р-ну Ки їв ської обл.
Ано та ція: Ме та про ек ту — до мог ти ся гли -
бо ко го осмис лен ня зна чен ня руш ни ка
в жит ті на ро ду, ви роб лен ня по тре би бе рег -
ти йо го як сі мей ний скарб; фор му ва ти гро -
ма дя ни на еле мен та ми на ро до знав чо го ха -
рак те ру; роз ши ри ти знан ня про тра ди ції
ви ко ри стан ня руш ни ка, йо го при зна чен ня;
ви хо ву ва ти при чет ність до збе ре жен ня ук -
ра їн ських тра ди цій; роз ви ва ти ху дож ні,
твор чі здіб нос ті; ви хо ву ва ти лю бов до обе -
ре гів; про буд жу ва ти пі знаваль ні ін те ре си
до іс то рії; звер ну ти ува гу на та лан ти ви ши -
валь ниць Ки їв щи ни; ви хо ву ва ти по чут тя
по ша ни до лю дей пра ці; за крі пи ти на вич ки
ви ко ри стан ня ін фор ма цій них тех но ло гій
для по шу ку й по дан ня ін фор ма ції з пев ної
га лу зі; ор га ні зу ва ти зміс тов не до звіл ля
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