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Шановні читачі!

Ви тримаєте в руках перший випуск каталогу «Від кри -
тий урок: розробки, технології, досвід» у новому форматі.

Невтомний розвій комунікативних технологій від -
бивається в усіх галузях нашого життя, у тому числі
й в осві ті. Ми поступово рухаємося від паперової форми
ви дан ня до мультимедійного порталу, на якому будуть
пред ставленні найновіші напрацювання українських
освітян.

Всі матеріали, що представлені в цьому каталозі, роз -
міщені на сайті Освіта.ua у розділі «Форум педагогічних
ідей “УРОК”» (http://osvita.ua/school/lessons_summary/).
Тут ви можете швидко відшукати потрібну публікацію
за тематичним рубрикатором, а відтак ознайомитися
з інноваційними розробками уроків, сценаріями цікавих
виховних заходів, статтями про новаторські пошуки
й описом педагогічного досвіду своїх колег. До матеріалів
додані мультимедійні презентації, відео- та аудіо фраг -
менти, які ви зможете завантажити й вико рис то вувати
в роботі.

У цьому випуску каталогу ви знайдете анотації роз ро -
бок, розміщених на сайті з жовтня 2015 року по лютий
2016 року

Запрошуємо вас долучатися до потужної спільноти
креативних освітян України й надсилати свої матеріали
для публікації на нашому веб-ресурсі.

Детальні умови публікації шукайте в розділі «Умови
учас ті у Форумі педагогічних ідей “УРОК”» на сайті
Освіта.ua.

Зичимо вам творчого натхнення та прекрасних учнів!
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Адмі ніс т ру ван ня шко ли

Роз роб ка «Но мен к ла ту ра справ на вчаль но-
ви хов но го ком п лек су»
Бой ко Ін на Гри го рів на, ди рек тор; Ма ка рен ко
Люд ми ла Пав лів на, за ступ ник ди рек то ра з на -
вчаль но-ме то дич ної ро бо ти, Віль нен ський НВК
«Шко ла — до шкіль ний за клад» Но во мос ков  сько -
го р-ну Дніп ро пет ров  ської обл.
Ано та ція: Но мен к ла ту ра справ скла де на для на -
вчаль но-ви хов но го ком п лек су на під ста ві «Пе ре -
лі ку ти по вих до ку мен тів, що ство рю ють ся під час
ді яль нос ті ор га нів дер жав ної вла ди та міс це во го
са мо вря ду ван ня, ін ших уста нов, під при ємств
та ор га ні за цій, із за зна чен ням стро ків збе рі ган ня
до ку мен тів»

Стат тя «Кон ф лік ти та шля хи їх розв’язан ня»
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 рай о 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 у розв’язан ні пси хо ло -
гіч них кон ф лік тів у ко лек ти ві го лов на роль на ле -
жить ке рів ни ку, яко му, не за леж но від ха рак те -
ру кон ф лік ту і став лен ня до ньо го, є він учас ни -
ком кон ф лік ту чи по се ред ни ком, не об хід но
гли бо ко ви вчи ти та про ана лі зу ва ти пси хо ло гіч -
ну си ту а цію в ко лек ти ві, при чи ни ви ник нен ня
про ти річ

Ме то дич ний по сіб ник-по рад ник «Опти мі -
за ція пе да го гіч но го ко лек ти ву в шко лі»

Ана но ва Те тя на Олек сан д рів на, за ступ ник ди -
рек то ра з на вчаль но-ви хов ної ро бо ти, Лош ка рів -
 ська шко ла Ні ко поль  сько го р-ну Дніп ро пет ров -
 ської обл.
Ано та ція: По сіб ник-по рад ник ре ко мен до ва но
для ад мі ніс т ра ції на вчаль них за кла дів. Адмі ніс т -
ра ція на вчаль но го за кла ду має до клас ти ба га то
зу силь, щоб ство ри ти ком фор т ний со ці аль но-

пси хо ло гіч ний клі мат у шко лі. Це пер шо чер го ве
за вдан ня ад мі ніс т ра ції шко ли. Здо ро вий пси хо ло -
гіч ний клі мат — один з ви рі шаль них фак то рів
успіш ної жит тє ді яль нос ті лю ди ни в усіх сфе рах
сус піль них від но син, най важ ли ві ша умо ва вдос -
ко на лю ван ня спо со бу жит тя, фор му ван ня та со -
ці а лі за ції осо бис тос ті

Ме то дич на роз роб ка «Атес та ція — крок
до твор чос ті»
Кар пен ко Люд ми ла Во ло ди ми рів на, за ступ ник
ди рек то ра з на вчаль но-ви хов ної ро бо ти, Ні ко -
поль  ська шко ла № 22 Дніп ро пет ров  ської обл.
Ано та ція: До бір ка до ку мен тів для управ лін  сько-
ме то дич но го суп ро во ду

Роз роб ка ви хов но го за хо ду «Мис тец т во спіл -
ку ван ня»
Ко но ва ло ва Оль га Ми ко ла їв на, прак тич ний пси -
хо лог, Ви ще про фе сій не учи ли ще № 17 м. Ге ні че -
 ська 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 — під ви щен ня куль ту ри між -
осо бис тіс но го та ді ло во го спіл ку ван ня в сис те мі
«ке рів ник — під лег лий», ознай ом лен ня ке рів ни -
ків із пси хо ло гіч ни ми осно ва ми управ лін  ської ді -
яль нос ті в учи ли щі, ство рен ня умов для об мі ну
до сві дом ро бо ти

Ме то дич ний по сіб ник «Осо бис тіс но зо рі єн -
то ва ний під хід ро бо ти ад мі ніс т ра ції за кла ду
з мо ло ди ми спе ці а ліс та ми»
Ку че рен ко ва На та ля Олек сан д рів на, за ступ ник
ди рек то ра з на вчаль но-ви хов ної ро бо ти, Кри во -
різь ка шко ла № 27 Дніп ро пет ров  ської обл.
Ано та ція: По сіб ник, про по но ва ний ди рек то ру
шко ли, за ступ ни ку ди рек то ра шко ли, вчи те лям,
а та кож усім тим, хто ба жає ста ти справ ж нім
май ст ром пе да го гіч ної пра ці, зо рі єн то ва но на
роз крит тя основ них під хо дів до управ лін ня про -
це сом адап та ції мо ло дих вчи те лів

Стат тя «Внут ріш ній кон т роль: су час ний під -
хід. По кра щен ня якос ті управ лін ня на вчаль ним
за кла дом за со ба ми ін тер нет-тех но ло гій»
Мі гу но ва Ін на Ана то лі їв на, за ступ ник ди рек то ра
з на вчаль но-ви хов ної ро бо ти, Хмель ницький
НВК № 10.
Ано та ція: У ма те рі а лі з до сві ду ро бо ти ав тор ка
пи ше, що опе ра тив ність у збо рі й ана лі зі ін фор -
ма ції про стан на вчаль но-ви хов но го про це су ско -
ро чує час на прий нят тя управ лін  сько го рі шен ня,
ко ла бо ра ція, вчас на ко рек ція ви яв ле них не до лі -
ків спри яють по кра щен ню якос ті на вчаль но-ви -
хов но го про це су, за без пе чу ють де мо кра тич ність
управ лін ня, де цен т ра лі за цію прий нят тя управ -
лін  ських рі шень, що під ви щує рі вень від по ві даль -
нос ті кож но го пе да го га за кін це вий ре зуль тат

Стат тя «Шля хи й за со би впро вад жен ня сис -
те ми на ці о наль но-пат рі о тич но го ви хо ван ня
в прак ти ку ро бо ти шко ли (час ти на ІІ)»
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, Хар ків -
 ська за галь но ос віт ня шко ла І–ІІІ сту пе нів № 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 на ці о наль не ви хо ван ня,
яке гар мо ній но впи су єть ся в жит тє ді яль ність рід -
но го на ро ду, по сту по во фор мує в під рос та ю чих
по ко лінь усі ком по нен ти ду хов нос ті, яка пе ре да -
єть ся ді тям від бать ків, ді дів і пра ді дів і по глиб -
люєть ся, зба га чу єть ся в умо вах су час но го бут тя
на ції

Стат тя «Ци віль ний за хист — од не з важ ли -
вих пи тань у на вчаль но-ви хов но му про це сі»
Тол ма чо ва Іри на Се ме нів на, ди рек тор, Хар ків -
 ський про фе сій ний лі цей бу дів ниц т ва.
Ано та ція: У ма те рі а лі на за яв ле ну те му ав тор ка
пи ше, що го лов ни ми за вдан ня ми ци віль но го за -
хис ту є: за без пе чен ня ефек тив но го ци віль но го
за хис ту на се лен ня і те ри то рій шля хом своє час -
но го мо ні то рин гу, про гно зу ван ня й по пе ред жен -
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ня над зви чай них си ту а цій тех но ген но го та при -
род ни чо го ха рак те рів, опе ра тив но го ре агу ван ня
на них; швид ка лік ві да ція на слід ків над зви чай них
си ту а цій у різ них умо вах на осно ві ви со кої го тов -
нос ті ор га нів управ лін ня, сил та за со бів ци віль но -
го за хис ту

Стат тя «До слід жен ня про фе сій них якос тей
ке рів ни ка за галь но ос віт ньо го на вчаль но го за -
кла ду в управ лін  ській ді яль нос ті»
Ягу па Іри на Дмит рів на, за ступ ник ди рек то ра
з на вчаль но-ви хов ної ро бо ти, Сум  ська шко ла
№ 27.
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 ток усіх не об хід -
них для управ лін ня про фе сій них якос тей ке рів -
ни ка за галь но ос віт ньо го на вчаль но го за кла ду за -
ле жить від управ лін  ської під го тов ки, праг нень ке -
рів ни ка в про фе сій ній ді яль нос ті, об’єк тив ної
са мо оцін ки про фе сій них до сяг нень, ре зуль та тів
управ лін  ської ді яль нос ті та влас них управ лін -
 ських здіб нос тей і сфор мо ва них осо бис тіс них
якос тей

Стат тя «Су час ні під хо ди до ор га ні за ції
та пла ну ван ня ви хов ної ро бо ти»
Ярмо лен ко Те тя на Пет рів на, за ступ ник ди рек то -
ра з ви хов ної ро бо ти, 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 го лов ною ме тою ви хов -
но го про це су є по си лен ня на ці о наль но-пат рі о -
тич но го ви хо ван ня ді тей та уч нів  ської мо ло ді,
готов ність до ви ко нан ня гро ма дян  ських і кон с ти -
ту цій них обов’яз ків, успад ку ван ня ду хов них на -
дбань ук ра їн  сько го на ро ду, до сяг нен ня ви со кої
куль ту ри вза є мин, фор му ван ня осо бис тіс них рис
гро ма дя ни на Укра їн  ської дер жа ви

Англій  ська мо ва

Роз роб ка уро ку «Superstition. First Condi tio -
nal» з ан г лій  ської мо ви в 11-му кла сі
Бер ди чев  ська Іри на Ва лен ти нів на, ви кла дач; Бе -
ре зі на На та ля Львів на, ви кла дач, 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. Objectives: to
activate and enlarge the vocabulary on the voca bulary
on the topic; to facilitate oral speech skills by eliciting
personal experience and know ledge; to increase
students’ speaking and writing skills; to fos ter
students’ cognitive and creative abili ties; to dis cuss
the problem of superstitions and to express per so nal
attitude to the subject by preparing own pre sen -
tations; to practice First Conditional; to en courage
students to study English and to broaden their minds

Роз роб ка уро ку «Міс та та тра ди ції Ве ли кої
Бри та нії» з ан г лій  ської мо ви у 8-му кла сі
Про то по по ва По лі на Ва си лів на, учи тель ан г лій -
 ської мо ви; Дья ко ва Лі дія Во ло ди ми рів на, учи тель
ан г лій  ської мо ви, Зідь ків ська 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 — удос ко на лю ва ти ко му ні ка тив ні
здіб нос ті, учи ти за сто со ву ва ти от ри ма ні знан ня
в кон к рет ній си ту а ції; роз ви ва ти на вич ки ауді ю -
ван ня й мо но ло гіч но го мов лен ня; ак ти ві зу ва ти
лек си ку з те ми, роз ши рю ва ти слов ни ко вий за -
пас; роз ви ва ти кру го зір, сти му лю ва ти до са мо -
стій но го по шу ку до дат ко вої ін фор ма ції; ви хо ву -
ва ти по ша ну й ін те рес до куль ту ри кра ї ни та мо ви

Роз роб ка уро ку «Су час ні за со би спіл ку ван -
ня. Інтер нет» з ан г лій  ської мо ви в 10-му кла сі
Абаш ник Люд ми ла Андрі їв на, ви кла дач іно зем ної
мо ви, Ви ще про фе сій не учи ли ще № 27 м. Куп’ян -
 ська Хар ків  ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко го — по -
вто ри ти лек сич ні оди ни ці; удос ко на лю ва ти тех -
ніку чи тан ня; про дов жу ва ти фор му ва ти на вич ки
ауді ю ван ня; спри я ти фор му ван ню на ви чок пи -
сем но го й ус но го мов лен ня; удос ко на лю ва ти

вмін ня ро би ти ви снов ки; роз ви ва ти мов лен нє ві,
ін те лек ту аль ні, пі зна валь ні здіб нос ті; спри я ти
роз вит ку мов ної здо гад ки, пам’яті, ува ги, уяви,
еру ди ції, пі зна валь них ін те ре сів; фор му ва ти
вмін ня ар гу мен то ва но від сто ю ва ти свої по зи ції;
ви кли ка ти ін те рес до но віт ніх тех но ло гій

Роз роб ка уро ку «По до рож» з ан г лій  ської мо -
ви в 7-му кла сі
Абра мо ва Окса на Ва си лів на, учи тель іно зем них
мов, Зла то піль  ська гім на зія м. Но во мир го ро да 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 ді ап ре зен та ція до да єть ся),
ме та яко го — уза галь ни ти й роз ши ри ти знан ня
з те ми; на вча ти ви ко рис то ву ва ти ви вче ну лек си -
ку в різ них си ту а ці ях, ви яв ля ти пе ре ва ги і не до лі -
ки по до ро жей різ ни ми ви да ми транс пор ту, ви -
слов лю ва ти свою дум ку; роз ви ва ти ко му ні ка тив -
ні здіб нос ті, на вич ки чи тан ня, ус но го мов лен ня
за со ба ми ви ко ри стан ня еле мен тів СФА, тех но ло -
гій роз вит ку кри тич но го мис лен ня; ви хо ву ва ти
куль ту ру ін те лек ту аль ної пра ці

Роз роб ка уро ку «What a wonderful world!»
з ан г лій  ської мо ви в 6-му кла сі
Ба за ро ва Альо на Ва ле рі їв на, учи тель ан г лій  ської
мо ви, Жи то мир  ська шко ла № 21.
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 ви вче ний ма те рі -
ал з те ми, роз ви ва ти вмін ня ви ко рис то ву ва ти на -
бу ту лек сику і гра ма тич ний ма те рі ал в ус но му
і пи сем но му мов лен ні, удос ко на лю ва ти на вич ки
чи тан ня та ауді ю ван ня, роз ви ва ти ува гу, пам’ять,
мис лен ня

Роз роб ка уро ку «Те ле ба чен ня в США» з ан г -
лій  ської мо ви в 9-му кла сі
Без руч ко Оль га Ві та лі їв на, учи тель, Сум  ська за -
галь но ос віт ня шко ла № 27.
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 й ак ти ві зу ва -
ти лек си ку з те ми; по вто ри ти гра ма тич ний ма те -
рі ал; удос ко на лю ва ти на вич ки чи тан ня; фор му ва -
ти на вич ки ауді ю ван ня, ко му ні ка тив ні вмін ня;
роз ви ва ти еру ди цію; при щеп лю ва ти усві дом лен -
ня важ ли вос ті за со бів ма со вої ін фор ма ції в жит ті
сус піль ст ва

Роз роб ка уро ку «Тра ди цій на їжа ан г лій ців»
з ан г лій  ської мо ви в 5-му кла сі
Без со но ва Оль га Ва ле рі їв на, учи тель ан г лій  ської
мо ви, Сє вє ро до нець ка шко ла № 6 Лу ган  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 — по вто ри ти й ак ти ві зу ва ти лек си ку те ми;
про дов жу ва ти фор му ва ти на вич ки чи тан ня; по -
вто ри ти гра ма тич ний ма те рі ал «Злі чу ва ні та не -
злі чу ва ні імен ни ки»; роз ви ва ти вмін ня мо но ло -
гіч но го й діа ло гіч но го мов лен ня; на вча ти сприй -
ма ти на слух ін фор ма цію під час пе ре гля ду
ві део за пи су; ви хо ву ва ти усві дом лен ня важ ли вос -
ті пра виль но го хар чу ван ня

Роз роб ка уро ку «Hobbies» з ан г лій  ської мо ви
в 5-му кла сі
Бог дан Оль га Ми ко ла їв на, ди рек тор шко ли, учи -
тель ан г лій  ської мо ви, Остро жець ка шко ла 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.
Practical aim: to form language competence in liste -
ning and speaking, writing and reading; to develop
listening comprehension; to teach the pupils to
identify and understand the names of the hobbies.
Developing aim: to develop pupils’ memory,
imagination, logical thinking, reveal creativity. Up-
bringing aim: to motivate pupils in learning English;
to bring up the interest and respect to the hobbies

Роз роб ка уро ку «Ек скур сія Лон до ном» з ан г -
лій  ської мо ви в 7-му кла сі
Бре нич На та лія Ми ко ла їв на, учи тель іно зем них
мов, Бо рис лав  ська са на тор на шко ла-ін тер нат
Львів  ської обл..

Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле ну те му,
ме та яко го — ознай о ми ти з ви знач ни ми міс ця ми
Лон до на; зба га ти ти слов ни ко вий за пас; роз ви ва -
ти на вич ки го во рін ня; прак ти ку ва ти в чи тан ні й
ауді ю ван ні тек с ту з ме тою мак си маль но пов но го
ро зу мін ня всієї ін фор ма ції, що міс тить ся у ньо му;
фор му ва ти пі зна валь ний ін те рес до кра ї ни, мо ва
якої ви вча єть ся

Роз роб ка уро ку «По дбай мо про при ро ду»
з ан г лій  ської мо ви в 9-му кла сі
Бу цяк На та лія Ми ко ла їв на, учи тель ан г лій  ської
мо ви, Стріл ків  ська шко ла-ін тер нат Ста ро сам бір -
 сько го рай о ну Львів  ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле ну те -
му. Objectives: to practice reading, writing and
listening skills; to provide opportunities for deve -
loping speaking skills; to develop memory, logical
thinking; to widen the pupils’ outlook; to love our
native land

Роз роб ка уро ку «Мій улюб ле ний вид спор ту»
з ан г лій  ської мо ви в 2-му кла сі
Ва хов  ська Люд ми ла По лі кар пів на, учи тель ан г -
лій  ської мо ви, Ка ли нів  ська шко ла № 3 Він ниць -
кої обл..
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле ну те му.
Aims: to revise vocabulary on the topic, to practice
students’ reading, listening, writing and speaking, to
learn proverbs; to develop pair and group skills,
imagination and creative thinking; to form habits of
healthy living, to broaden pupils’ outlook. To bring
up love to sport

Роз роб ка уро ку «Бри тан  ське та ук ра їн  ське
те ле ба чен ня» з ан г лій  ської мо ви в 7-му кла сі
Вер ни го ра На та лія Ана то лі їв на, учи тель ан г лій -
 ської мо ви, Ко рос ти шів  ська гу ма ні тар на гім на зія
№ 5 іме ні Т. Г. Шев чен ка Жи то мир  ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле ну те му.
Aims: to activate the lexical material on the topic and
familiarize with new words; to develop listening,
reading, speaking and writing skills; practice in
using of new words; to develop the skills of dialogical
speech; to teach to talk about the disadvantages and
advantages of television; to widen pupils knowledge
to the topic

Роз роб ка уро ку «Sport is health» з ан г лій  ської
мо ви у 8-му кла сі
Вовк Те тя на Пет рів на, учи тель, Мир нен  ська шко -
ла Бо рис піль  сько го рай о ну 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).
Objective: to develop pupils’ language skills in new
communicative situations on the basis of interactive
technologies; to widen vocabulary on the topic with
the help of games, poems and pictures; to improve
pupils’ listening and speaking skills; to improve
pupils’ in discussion; to develop pupils’ reading
skills; to contribute to pupils’ love to sport and a
healthy way of life; to revise using tag questions and
wh-questions, using Passive Voice Present and Past
Simple

Роз роб ка уро ку «What a colorful world» з ан г -
лій  ської мо ви у 8-му кла сі
Вовк Те тя на Пет рів на, учи тель, Мир нен  ська шко -
ла Бо рис піль  сько го рай о ну 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 — за кріп лен ня ви вче но го ма те рі а лу
на рів ні сло вос по лу чень і ре чень; удос ко на лю ва -
ти вмін ня і на вич ки вес ти діа лог; на вча ти ви ко -
рис то ву ва ти на бу ті знан ня, умін ня й на вич ки
в стан дар т них і не стан дар т них си ту а ці ях, ви зна -
чи ти рі вень за сво єн ня знань, умінь і на ви чок
за те мою; роз ви ва ти на вич ки чи тан ня, пра виль -
ної ви мо ви, ус не мов лен ня, слу хо ву і зо ро ву
пам’ять, умін ня сприй ма ти на слух, на вич ки ви -
раз но го чи тан ня, роз ви ва ти ак тив ність, ін те рес
до ви вчен ня іно зем ної мо ви; ви хо ву ва ти по важ не
став лен ня до куль ту ри мо ви, що ви вча єть ся; при -
щеп лю ва ти на вич ки са мо стій ної ро бо ти, фор му -
ва ти куль ту ру спіл ку ван ня
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Роз роб ка уро ку «Healthу Way of Living» з ан -
г лій  ської мо ви в 5-му кла сі
Гав ри ло ва Окса 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.
Teaching Aims: to revise lexis on the topic; to
improve grammar skills; to improve listening
comprehension skills; to motivate the pupils in
expressing their own opinion and views on the topic.
Developing Aims: to develop dialogical speech; to
develop the pupils’ pair communicative skills; to
develop pupils’ memory, logical thinking, quick
reaction. Educational Aims: to develop in pupils the
culture of healthy way of life, taking care of their
health and eating useful food

Роз роб ка тес то вих за вдань для спе ці а лі зо ва -
них шкіл з по глиб ле ним ви вчен ням ан г лій  ської
мо ви
Гав ри ло ва Окса 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: Роз роб ка тес то вих за вдань із гра ма -
тики у 1-х, 5-х, 6-х, 7-х та 8-х кла сах для спе ці а лі -
зо ва них шкіл з по глиб ле ним ви вчен ням ан г лій -
 ської мо ви

Роз роб ка уро ку «How to overcome cruelty in
youth communities» з ан г лій  ської мо ви у 8-му
кла сі
Га лиць ка Ма йя Ле о ні дів на, учи тель ан г лій  ської
мо ви, Слов’ян  ська гім на зія, м. Ки їв.
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 лек си ко-гра -
матич ний ма те рі ал з те ми «Жит тя сус піль ст ва»;
ак ти ві зу ва ти вве де ний на по пе ред ньо му ета пі
лек сич ний ма те рі ал; фор му ва ти ко му ні ка тив ні
на вич ки ус но го мов лен ня, умін ня вес ти дис -
кусію, ар гу мен ту ва ти свої ви слов лю ван ня
з проб ле ми; роз ви ва ти вмін ня чи та ти й ро зу мі ти
текст, ви ко рис то ву ю чи мов ну здо гад ку з опо рою
на кон текст; фор му ва ти вмін ня пись мо во пе ре -
да ва ти ін фор ма цію від по від но до си ту а ції спіл ку -
ван ня

Роз роб ка уро ку «Спорт в Укра ї ні» з ан г лій -
 ської мо ви в 6-му кла сі
Ге ра си мен ко Ра ї са Олек сан д рів на, учи тель, 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 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 й уза галь ни ти лек сич ний
ма те рі ал те ми; про дов жу ва ти фор му ва ти ко му ні -
ка тив ні на вич ки; удос ко на лю ва ти тех ні ку чи тан -
ня; роз ши ри ти знан ня про ві до мих спортс ме нів
Укра ї ни; ви хо ву ва ти ін те рес до спор ту та при -
щеп лю ва ти усві дом лен ня важ ли вос ті за нять
спор том

Роз роб ка уро ку «Ужи ван ня роз по від них ре -
чень, на ка зів і за пи тань у не пря мій мо ві» з ан г -
лій  ської мо ви в 7-му кла сі
Го лиш Вік то рія Ми ко ла їв на, учи тель ан г лій  ської
мо ви, Ки їв  ський лі цей № 157.
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 на вич ку ви ко ри -
стан ня роз по від них ре чень, на ка зів і за пи тань
у не пря мій мо ві; ознай о ми ти з твор чіс тю бра тів
Грімм (на при кла ді каз ки «Принц-жа ба»); роз ви -
ва ти ува гу, уяву, умін ня ло гіч но ви кла да ти свої
дум ки; фор му ва ти кри тич не став лен ня до вчин ків
лю дей

Роз роб ка уро ку «Technologies: past and
future» з ан г лій  ської мо ви в 10-му кла сі
Дай не ко На та лія Ва си лів на, учи тель, Жи то мир -
 ська шко ла № 21.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле ну те му,
ме та яко го — на вча ти вжи ва ти струк ту ри в па -
сив но му ста ні у від по від но му кон тек с ті; ак ти ві -
зува ти вжи ван ня те ма тич ної лек си ки; роз ви ва ти
на вич ки ауді ю ван ня з ме тою ко рек ції тек с ту;

спону ка ти до вжи ван ня пи таль них ре чень у па -
сив но му ста ні під час ус но го мов лен ня

Роз роб ка уро ку «Сма ки. Упо до бан ня» з ан г -
лій  ської мо ви в 10-му кла сі
Да не лян Та мєл ла Гри го рів на, учи тель ан г лій  ської
мо ви, Бо рів  ська шко ла іме ні С. За ко ри Змі їв  сько -
го р-ну Хар ків  ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко го — по -
вто ри ти лек сич ні оди ни ці; удос ко на ли ти вмін ня й
на вич ки чи тан ня, ауді ю ван ня, го во рін ня; тре ну -
ва ти в де кла му ван ні вір шів; на вчи ти чи та ти ку лі -
нар ні ре цеп ти, го ту ва ти за ре цеп том, пре зен ту ва -
ти свою ро бо ту; роз ви ва ти на вич ки діа ло гіч но го
спіл ку ван ня, пі зна валь ний ін те рес, пам’ять, ува -
гу, твор чі здіб нос ті; ви хо ву ва ти по зи тив не став -
лен ня до ви вчен ня ан г лій  ської мо ви; при щеп лю -
ва ти лю бов до ан г ло мов ної по езії; сти му лю ва ти
ін те рес до тра ди цій ної їжі жи те лів ан г ло мов них
кра їн; при вча ти до вжи ван ня здо ро вої їжі

Роз роб ка уро ку «The Passive Voice» з ан г лій -
 ської мо ви в 7-му кла сі
Ди мо ва Оле на Ми хай лів на, учи тель ан г лій  ської
мо ви, Ми ко ла їв  ська гім на зія № 2.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко го — по -
вто ри ти зна чен ня й ви ко ри стан ня па сив но го ста -
ну, фор му ли вжи ван ня па сив но го ста ну в те пе -
ріш ньо му й ми ну ло му не оз на че но му ча сі, на вча -
ти пе ре тво рю ва ти ре чен ня з ак ти ву в па сив,
за кріп лю ва ти знан ня про де які ви знач ні міс ця
сві ту, роз ви ва ти пам’ять, на вич ки пись ма, умін ня
пра цю ва ти в гру пах, па рах, ауди тив ну пам’ять,
ви хо ву ва ти са мо стій ність, ко лек ти візм, ці ка вість
до тра ди цій ін ших кра їн

Роз роб ка уро ку «Їжа» з ан г лій  ської мо ви
в 6-му кла сі
Ді дик Ка те ри на Во ло ди ми рів на, учи тель іно зем -
ної мо ви, Бер ди чів  ська спе ці а лі зо ва на шко ла
з по глиб ле ним ви вчен ням ін фор ма ти ки № 17
Жи то мир  ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко го — ак -
ти ві зу ва ти лек си ку те ми; про дов жу ва ти на вча ти
сприй ма ти на слух ін фор ма цію під час про слу хо -
ву ван ня; удос ко на лю ва ти тех ні ку чи тан ня; по вто -
ри ти гра ма тич ний ма те рі ал: Present, Past, Future
Simple Tenses; роз ви ва ти ко му ні ка тив ні вмін ня,
пам’ять, ува гу, здат ність до здо гад ки, куль ту ру ус -
но го мов лен ня то що

Роз роб ка уро ку «По куп ки» з ан г лій  ської мо -
ви в 5-му кла сі
До нець На та лія Вік то рів на, учи тель ан г лій  ської
мо ви, Пер шот рав не ва шко ла Змі їв  сько го рай о 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 — по вто ри ти на зви хар чо вих про дук -
тів і ма га зи нів; удос ко на лю ва ти на вич ки чи тан ня
й пе ре кла ду; роз ви ва ти на вич ки ус но го мов лен -
ня; роз ви ва ти мов ну здо гад ку; ви хо ву ва ти куль ту -
ру спіл ку ван ня; при щеп лю ва ти ці ка вість до на -
вчан ня

Роз роб ка уро ку «Мої ви хід ні» з ан г лій  ської
мо ви в 5-му кла сі
Єва Ган на Ана то лі їв на, учи тель іно зем ної мо ви,
Дніп ро пет ров  ська шко ла № 26.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле ну те му,
ме та яко го — по знай о ми ти з гра ма тич ною струк -
ту рою Present Simple Tense, ввес ти в пись мо ве й
ус не мов лен ня роз по від ні фор ми цьо го гра ма тич -
но го ча су, ознай о ми ти з но вою лек си кою уро ку,
пов’яза ною з ви хід ни ми в Лон до ні, ак ту а лі зу ва ти
ви вче ну ра ні ше лек си ку, фор му ва ти ус не мов -
лен ня за до по мо гою діа ло гу

Роз роб ка уро ку «Гро ші і по куп ки» з ан г лій -
 ської мо ви у 8-му кла сі
За вал ко Оле на Ге ор гі їв на, учи тель ан г лій  ської
мо ви, Дніп ро руд нен  ська спе ці а лі зо ва на шко ла
«Сві точ» Ва си лів  сько го рай о 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 — фор му ва ти став лен ня до гро шей;
ознай о ми ти з но вою лек си кою за те мою та ввес -

ти її в мо ву уч нів; роз ви ва ти на вич ки ауді ю ван ня,
чи тан ня, діа ло гіч но го та мо но ло гіч но го мов лен ня;
вчи ти ви ді ля ти го лов не, спів пра цю ва ти в гру пах,
ви слу хо ву ва ти по зи цію ін ших та ви слов лю ва ти
свою дум ку

Роз роб ка уро ку «Teenage Problems» з ан г лій -
 ської мо ви в 10-му кла сі
Ка ба но ва Ма ри на Во ло ди ми рів на, учи тель ан г -
лій  ської мо ви, Му зи ків  ська шко ла Бі ло зер  сько го
рай о ну Хер сон  ської обл..
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле ну те му.
Objectives: to develop students’ cognitive skills and
creative thinking; to practice students’ speaking
skills based on the suggested topic; to improve
students’ listening and reading skills; to encourage
students’ social consciousness through discussing
teenage problems

Роз роб ка уро ку «По чут тя» з ан г лій  ської мо -
ви в 2-му кла сі
Ка лі нєн ко ва Окса на Бог да нів на, учи тель, Ми ко -
ла їв  ська спе ці а лі зо ва на шко ла № 22.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле ну те му,
ме та яко го — на вчи ти вжи ва ти но ві лек сич ні оди -
ни ці та фра зи з те ми; фор му ва ти на вич ки діа ло -
гіч но го мов лен ня; ви кли ка ти ін те рес до ви вчен ня
ан г лій  ської мо ви

Роз роб ка уро ку «Sport and character» з ан г -
лій  ської мо ви в 10-му кла сі
Ка ра баш Світ ла на Ле о ні дів на, учи тель ан г лій -
 ської мо ви, Щор  ська шко ла Кри ни чан  сько го р-ну
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 мов лен нє ві ком пе тен ції з те ми; тре ну -
ва ти в ужи ван ні на бу тих гра ма тич них знань;
спри я ти роз вит ку ко му ні ка тив них умінь і на ви -
чок; роз ви ва ти мов лен нє ву ре ак цію та мов ну здо -
гад ку, твор чі здіб нос ті, пі зна валь ні ін те ре си, роз -
ви ва ти вмін ня ілюс т ру ва ти свої ідеї, дум ки, ви -
снов ки; фор му ва ти вмін ня стис ло пред с тав ля ти
ре зуль та ти до слід жен ня; спри я ти ви хо ван ню лю -
бо ві до спор ту, зба га чу ва ти ду хов ний світ осо бис -
тос ті, ба жан ня до ся га ти ме ти, на вчи ти зла год же -
но пра цю ва ти в гру пі

Роз роб ка уро ку «Кар ти ни ук ра їн  ських ху -
дож ни ків роз по ві да ють» з ан г лій  ської мо ви
в 10–11-х кла сах
Ка сен ко Світ ла на Во ло ди ми рів на, учи тель ан г лій -
 ської мо ви, За по різь кий НВК «Ви бір».
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 ви ва ти ко му ні ка тив -
ні на вич ки ауді ю ван ня, чи тан ня, пись ма, го во рін -
ня; по глиби ти знан ня з кра ї ноз нав ст ва; роз ви ва -
ти ло гіч не мис лен ня, кре а тив ність, ес те тич ний
кру го зір, за ці кав ле ність і впо до бан ня; при щеп -
лю ва ти по ва гу до куль тур них цін нос тей своєї
кра ї ни

Роз роб ка уро ку «Celebrations» з ан г лій  ської
мо ви в 10-му кла сі
Ко ва лець Та ма ра Олек сан д рів на, учи тель ан г лій -
 ської мо ви, Ко му наль ний за клад «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 — гім на зія № 11 м. Дніп ро дзер жин  ська»
Дніп ро пет ров  ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле ну те му.
Objectives: аctivation of vocabulary, training,
speaking, reading and writing skills, development of
interest to cultures of other countries

Роз роб ка уро ку «У кі но те ат рі» з ан г лій  ської
мо ви в 7-му кла сі
Ко зуб Га ли на Ана то лі їв на, учи тель ан г лій  ської
мо ви, Пол тав  ська гім на зія № 31.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко го —
тре ну ва ти у вжи ван ні лек си ко-гра ма тич но го ма -
те рі а лу, пе ре ві ри ти йо го знан ня, вчи ти ви слов лю -
ва ти влас ну дум ку; роз ви ва ти на вич ки ви ко нан ня
тес то вих за вдань з чи тан ня, на вич ки діа ло гіч но го
й мо но ло гіч но го мов лен ня, удос ко на лю ва ти вмін -
ня утво рю ва ти та вжи ва ти па сив ний стан ді єс лів,
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роз ви ва ти куль ту ру спіл ку ван ня й умін ня ло гіч но
ви кла да ти дум ки; ви хо ву ва ти куль ту ру ін те лек ту -
аль ної пра ці та по ва гу один до од но го

Роз роб ка уро ку «Оскар Уальд “Ве ле тень-се -
бе лю бець”» з ан г лій  ської мо ви в 9-му кла сі
Ку зів Га ли на Іва нів на, учи тель ан г лій  ської мо ви,
Тер но піль  ська за галь но ос віт ня шко ла № 19.
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 зміст каз ки, звер ну ти
ува гу на ком по зи цій ну струк ту ру тво ру, об го во -
ри ти проб ле ма ти ку; ак ти ві зу ва ти ви ко ри стан ня
но во го во ка бу ля ру; удос ко на лю ва ти на вич ки
ауді ю ван ня; прак ти ку ва ти ус не си ту а тив не мов -
лен ня; тре ну ва ти в пра виль но му ви ко ри стан ні
гра ма тич них струк тур; спри я ти роз вит ку кре а -
тив нос ті, кри тич но го мис лен ня

Ме то дич ний ком п лекс «British and Ukraini -
an lifestyles» з ан г лій  ської мо ви у 8-му кла сі

Ку лик Світ ла на Во ло ди ми рів на, учи тель ан г лій -
 ської мо ви, Бро вар  ська шко ла № 6 Ки їв  ської обл..
Ано та ція: Не об хід ність у ство рен ні про гра ми
елек тив но го кур су ви ник ла з ме тою роз ши рен ня
й уза галь нен ня прой де ної те ма ти ки, ура хо ву ю чи
ін те ре си уч нів і но ві фак ти з куль тур но го та спор -
тив но го жит тя. Особ ли ву ува гу при ді ле но ЄВРО-
2012. Став лять ся проб ле ми, які до зво ля ють по рів -
ня ти куль ту ру та спосіб жит тя Бри та нії з куль ту -
рою Укра ї ни, рід но го міс та, умін ня пред с та ви ти
ви знач ні міс ця іно зем ним гос тям

Роз роб ка уро ку «Youth Subcultures» з ан г лій -
 ської мо ви в 9-му кла сі
Ле вак Оль га Ми ко ла їв на, учи тель ан г лій  ської
мови, Уса тів  ський НВК «шко ла-гім на зія»
ім. П. Д. Вер ни ду ба Бі ля їв  сько го р-ну Оде -
 ської обл..
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле ну те му.
Aim: to develop pupil’s creative thinking and pupil’s
skills in speaking, reading, listening, writing; to
promote the development of cognitive interests of
the students and expand their worldview; to cultivate
respect to other people, their opinions and lifestyles

Роз роб ка уро ку «School life. Education in
Britain. Direct and Reported Speech» з ан г лій  ської
мо ви у 8-му кла сі
Лин да Анто ні на Ге ор гі їв на, учи тель, Кут  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.
Objectives: to revise and enrich student’s vocabulary
on the topic; to develop students’ speaking, listening
and reading skills; to develop students’ students’
skills in expressing opinions, giving suggestions and
arguments; to practice Reported speech; to form
students’ abilities of critical thinking; to bring up the
culture of com mu nication, friendly and tolerant
attitude to each other, the ability to prove one’s point
of view

Роз роб ка уро ку «Гло баль ні проб ле ми» з анг -
лій  ської мо ви в 9-му кла сі
Май та ла Світ ла на Ва ле рі їв на, учи тель ан г лій  ської
мо ви, За по різь ка шко ла № 104.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко го —
прак ти ку ва ти мов ні та мов лен нє ві вмін ня в ус но -
му мов лен ні, мов лен нє ві вмін ня з ауді ю ван ня при
ви ко нан ні вправ; ви хо ву ва ти дбай ли ве став лен ня
до до вкіл ля, вчи ти ці ну ва ти при ро ду й бе рег ти її;
роз ви ва ти кри тич не й ана лі тич не мис лен ня, слу -
хо ву й зо ро ву пам’ять, са мо стій ність при прий -
нят ті важ ли вих рі шень то що

Роз роб ка уро ку «Му зи ка… Му зи ка… Му зи -
ка» з ан г лій  ської мо ви у 8-му кла сі
Ма хун Оле на Пет рів на, учи тель ан г лій  ської мо ви,
Ду беч нен  ська шко ла Ста ро ви жів  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
з муль ти ме дій ною під трим кою (ме ді ап ре зен та ція
до да єть ся). Objectives: to revise the vocabulary on
the topic «Music»; to develop students’ listening,
speaking and reading skills; to enhance students’

cognitive abilities and memory; to cultivate students’
aesthetic taste and bring students closer to the world
of music

Роз роб ка уро ку «По до рож. Лон дон і йо го ви -
знач ні міс ця» з ан г лій  ської мо ви в 6-му кла сі
Ми ро нен ко Оле на Ана то лі їв на, учи тель ан г лій -
 ської мо ви, Кра ма тор  ська шко ла № 12 До нець -
кої обл..
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле ну те му,
прак тич на ме та яко го — ак ти ві зу ва ти та за крі -
пити вжи ван ня лек сич них оди ниць в ус но му
мовлен ні; по гли би ти знан ня про ви знач ні міс ця
Лон до на; на вча ти діа ло гіч но го й мо но ло гіч но го
мов лен ня за те мою; прак ти ку ва ти в ауді ю ван ні
тек с тів, іг но ру ю чи не знай о мі сло ва; прак ти ку ва -
ти у вжи ван ні кон ст рук цій as…as / not as…as для
по рів нян ня при кмет ни ків

Роз роб ка уро ку «New Year and Christmas in
Great Britain and in Ukraine» з ан г лій  ської

мо ви у 8-му кла сі
Муй ла Окса на Йо си пів на, учи тель ан г лій  ської
мо ви, Львів  ська шко ла № 99.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле ну те му.
The objectives: to develop the skills in auding, spea -
king and reading in culturological texts; to improve
the grammar skills using Participle I and Participle II;
to revise the topic «Winter holidays»; to bring up the
respect to folk traditions and customs

Роз роб ка уро ку «Different types of holidays»
з ан г лій  ської мо ви у 8-му кла сі
Муй ла Окса на Йо си пів на, учи тель ан г лій  ської
мо ви, Львів  ська шко ла № 99.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле ну те му.
The objectives: to sum up the material pupils have
learnt; to develop listening, reading, dialogical and
monological skills; to improve grammar skills:
cardinal and ordinal numerals; to sum up the lexical
materials; to revise the topic «Different types of
holidays» to bring up the respect to traditions and
customs

Роз роб ка уро ку «Їжа та на пої» з ан г лій  ської
мо ви в 5-му кла сі
На за рен ко Оле на Ана то лі їв на, учи тель ан г лій -
 ської мо ви, Дніп ро дзер жин  ський НВК «За галь но -
ос віт ній на вчаль ний за клад — до шкіль ний на -
вчаль ний за клад № 3» 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 вто ри ти й ак ти ві зу ва ти лек сич -
ний ма те рі ал з те ми, про дов жу ва ти фор му ван ня
на ви чок ауді ю ван ня, чи тан ня, ро бо ти в па рах;
роз ви ва ти вмін ня швид ко го мис лен ня, мо но ло гіч -
но го мов лен ня, ви ко ри стан ня знань гра ма ти ки;
ви хо ву ва ти по ва гу до різ но ма ніт тя сма ків і впо -
добань

Роз роб ка уро ку «Спорт у на шо му жит ті»
з ан г лій  ської мо ви у 8-му кла сі
Окоп на На та лія Ана то лі їв на, учи тель ан г лій  ської
мо ви, Енер го дар  ський НВК № 1 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 — ак ти ві зу ва ти ви вче ний лек сич ний
ма те рі ал, удос ко на лю ва ти на вич ки вжи ван ня
склад но під ряд них ре чень умо ви І та ІІ ти пів; роз -
ви ва ти кміт ли вість, ло гіч не мис лен ня, мов лен нє -
ву ре ак цію, ува гу, умін ня пра цю ва ти в гру пах;
здій с ни ти ін тег ра цію на вчаль но го ма те рі а лу
англій  ської мо ви з кур са ми хі мії, основ здо ров’я,
ма те ма ти ки, фіз куль ту ри; спри я ти ви роб лен ню
по зи тив них мо ти вів у на вчаль ній ді яль нос ті; ви -
хо ву ва ти сві до ме став лен ня до на вчан ня, лю бов
до пра ці, друж ність, аку рат ність

Роз роб ка уро ку «My favourite film» з ан г лій -
 ської мо ви в 7-му кла сі
Остап чук На та лія Ми ко ла їв на, учи тель ан г лій -
 ської мо ви, Єміль чин 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.
Objectives: to practise grammar; to involve students
to work in pairs; to involve students into reading,

writing, communicative activities; to develop
students’ thinking; to expand students’ vocabulary;
to discuss the problem

Роз роб ка уро ку «За хист на вко лиш ньо го се -
ре до ви ща» з ан г лій  ської мо ви в 9-му кла сі
Очнє ва Вік то рія Ва ле рі їв на, учи тель ан г лій  ської
мо ви, Пол тав  ська гім на зія № 31.
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 вжи ван ня лек сич них
оди ниць з те ми в си ту а ці ях, по діб них до жит тє -
вих, фор му ва ти на вич ки вес ти бе сі ду про еко ло -
гіч ну си ту а цію у сві ті й за хист на вко лиш ньо го се -
ре до ви ща

Роз роб ка уро ку «The United Kingdom of Great
Britain and Northern Ireland» з ан г лій  ської мо ви
у 8-му кла сі
Пар хо мен ко Світ ла на Ми ко ла їв на, учи тель ан г -
лій  ської мо ви, Сум  ська шко ла № 22.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко го —
сис те ма ти зу ва ти на вич ки мо но ло гіч но го й діа ло -
гіч но го мов лен ня з те ми, роз ви ва ти вмін ня вес ти
гру по ву бе сі ду; по гли би ти знан ня з те ми; роз вива -
ти на вич ки ко лек тив ної ро бо ти, ло гіч не мис лен ня,
мов лен нє ву ре ак цію, куль ту ру спіл ку ван ня ан г -
лій  ською мо вою; при щеп лю ва ти ін те рес до ви -
вчен ня іно зем ної мо ви; ви хо ву ва ти по ва гу до тра -
ди цій, куль ту ри Ве ли кої Бри та нії, спри я ти ви хо -
ван ню то ле ран т нос ті, по ва ги до спів роз мовни ка

Ме то дич на роз роб ка «Те ма тич ні кон т роль ні
ро бо ти» з ан г лій  ської мо ви для 10-х кла сів
При ходь ко Ган на Яків на, учи тель, Пер шот рав не -
ва шко ла Змі їв  сько го р-ну Хар ків  ської обл.
Ано та ція: Збір ник для про ве ден ня те ма тич них
кон т роль них ро біт

Роз роб ка уро ку «The outstanding artists of
Poltavschyna» з ан г лій  ської мо ви в 11-му кла сі
Пруг ло Оль га Ми хай лів на, учи тель ан г лій  ської
мо ви, Опіш нян  ська спе ці а лі зо ва на шко ла Зінь -
ків 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),
ме та яко го — ді ти по прак ти ку ють ся і мо но ло -
гічнoму й діа ло гіч но му мов лен ні, по пов нять лек -
сич ний за пас з те ми, змо жуть чи та ти, пи са ти,
скла да ти ре чен ня, ауді ю ва ти мо ву од но клас ни ків
і вчи те ля; ознай ом лять ся з твор чіс тю ху дож ни ків
Пол тав щи ни, пі зна ють мо раль но-етич ні прин ци -
пи куль ту ри Укра ї ни; у них сфор му єть ся по чут тя
пре крас но го, ша ноб ли во го став лен ня до куль ту -
ри рід но го краю й по чут тя пат рі о тиз му

Роз роб ка уро ку «Здо ров’я» з ан г лій  ської мо -
ви в 7-му кла сі
Пус то віт Юлія Ва си лів на, учи тель ан г лій  ської мо -
ви, Ки їв  ська шко ла № 170.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле ну те му,
прак тич на ме та яко го — на вчи ти роз по ві да ти про
свою хво ро бу з опо рою на клю чо ві сло ва, на вчи -
ти вес ти діа лог-роз пит у лі ка ря, удос ко на лю ва ти
на вич ки діа ло гіч но го мов лен ня на рів ні мік ро ді а -
ло гу, на вчи ти ви мов ля ти сло ва з те ми «Здо ров’я»,
фор му ва ти на вич ки роз піз на ван ня й ро зу мін ня
Past Continuous у тек с ті й удос ко на лю ва ти на вич -
ки йо го вжи ван ня

Роз роб ка уро ку «At the Birthday Party» з ан г -
лій  ської мо ви в 4–5-х кла сах
Реб рик На та лія Ми хай лів на, учи тель ан г лій  ської
мо ви, Сво бо дян  ська шко ла Бе ре гів  сько го р-ну За -
кар пат  ської обл..
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле ну те му.
Objectives: by the end of the lesson students will be
able to speak about their birthday party, say birthday
wishes; use specific examples in the dialogues to
illustrate an aspect of human behavior at the table; to
offer, to ask for permission, to accept and refuse the
offer using the grammar patterns «What would you
like, Can I have, Can I ask for more, I’d love to» and
so on; develop communicative skills using the active
vocabulary; develop their writing and listening skills;
work cooperatively in pairs and groups
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Роз роб ка уро ку «При єд нуй тесь до свят ку -
вань: свя та та фес ти ва лі» з ан г лій  ської мо ви
в 7-му кла сі
Ре ше тов  ська Вік то рія Пет рів на, учи тель ан г лій -
 ської мо ви, Но во во лин  ська гім на зія Во лин -
 ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле ну те му.
Objectives: by the end of the lesson pupils will be
able to enrich their knowledge about some holidays
and festivals; revise vocabulary and structures on the
topic; develop free speaking using personal expe -
rience and knowledge on the topic; practise pair and
group work; practise listening for specific infor -
mation; revise infinitive-gerund; improve active
memory and logical thinking; develop polite attitude
towards holidays and festivals

Про ект «Ми всі в од но му чов ні» з ан г лій  ської
мо ви в 11-му кла сі
Різ ник Ві ра Ми ко ла їв на, учи тель ан г лій  ської мо -
ви, КЗ «Ва си лів  ська гім на зія «Су зір’я» за галь но -
ос віт ня шко ла I–III сту пе нів» За по різь кої обл..
Ано та ція: Роз роб ка про ек ту, ме та яко го — ак ти -
візу ва ти на вич ки спіл ку ван ня, ви ко рис то ву ю чи за -
сво є ні струк ту ри й лек сич ні оди ни ці на рів ні
реплік і мі ні-мо но ло гів; роз ви ва ти вмін ня ло гіч но
ви кла да ти дум ки; на вчи ти пар но го, гру по во го об го -
во рен ня те ми, ви слов лю ван ня влас ної дум ки що до
ви ко на ної ро бо ти; при вер ну ти ува гу до еко ло гіч ної
си ту а ції в сві ті і ви хо ву ва ти дбай ли ве став лен ня
до при ро ди й на вко лиш ньо го се ре дови ща

Роз роб ка уро ку «Ukrainian Cuisine» з ан г лій -
 ської мо ви в 10-му кла сі
Са ло їд На та лія Во ло ди ми рів на, ви кла дач іно зем -
ної мо ви, 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: Ме то дич на роз роб ка міс тить муль ти -
ме дій ну пре зен та цію на вчаль но го ма те рі а лу, не -
об хід но го для про ве ден ня за нят тя, і спря мо ва на
на прак ти ку мов ної ді яль нос ті: чи тан ня, ауді ю -
ван ня, пись ма, мо но ло гіч но го і діа ло гіч но го мов -
лен ня при ви вчен ні те ми «Укра їн  ська кух ня.
Стра ви ук ра їн  ської кух ні»

Роз роб ка уро ку «В. Шек с пір та йо го жит тя»
з ан г лій  ської мо ви у 8-му кла сі
Саль ні ко ва Анже лі ка Олек сі їв на, учи тель ан г лій -
 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, ме та яко го —
ознай о ми ти з лек сич ни ми оди ни ця ми й куль тур -
ни ми на дбан ня ми кра ї ни, мо ва якої ви вча єть ся;
за крі пи ти лек сич ний ма те рі ал з те ми; по вто ри ти
вжи ван ня ми ну ло го не оз на че но го, по пов ни ти
мов ний за пас но ви ми лек сич ни ми оди ни ця ми;
фор му ва ти вмін ня діа ло гіч но го й мо но ло гіч но го
мов лен ня, роз ви ва ти на вич ки чи тан ня та ауді ю -
ван ня; ви хо ву ва ти по ва гу до куль ту ри кра ї ни, мо -
ва якої ви вча єть ся

Роз роб ка уро ку «National dishes of different
countries» з ан г лій  ської мо ви в 11-му кла сі
Се ке лик Іри на Іго рів на, учи тель ан г лій  ської мо ви,
Тер но піль  ська шко ла № 21.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко го —
роз ши ри ти кру го зір; ознай о ми ти з куль ту рою
хар чу ван ня в ін ших кра ї нах; удос ко на ли ти на -
вич ки пись ма, чи тан ня, ауді ю ван ня, го во рін ня;
роз ви ва ти ко му ні ка тив ну ком пе тен цію, мов лен -
нє ві здіб нос ті, осо бис тий твор чий по тен ці ал;
удос ко на лю ва ти на вич ки ко лек тив ної ро бо ти
в гру пах, ло гіч но го мис лен ня, умін ня ви слов лю -
ва ти влас ну дум ку; ви хо ву ва ти куль ту ру спіл ку -
ван ня

Роз роб ка уро ку «Ми за хоп лю є мо ся чи тан -
ням» з ан г лій  ської мо ви в 5-му кла сі
Сень ков ська Окса на Сте па нів на, учи тель ан г лій -
 ської мо ви, Львів  ська гім на зія «Пре стиж».
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле ну те му.
Objectives: to activate pupils’ knowledge on the
topic; to revise the vocabulary; to develop pupils’
reading, speaking, writing and listening skills; to
train pupils to use the Past Simple Tense; to motivate
learners to free speaking

Роз роб ка уро ку «Їжа. Хар чу ван ня» з ан г -
лій  ської мо ви в 7-му кла сі

Сік ліць ка Окса на Ві та лі їв на, учи тель ан г лій  ської
мо ви, За річ нен  ська шко ла Рів нен  ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле ну те му.
Objectives: to practise active vocabulary on the
topic; to revise vocabulary and communicative
formulas to give pupils possibility to speak in the
situations; to develop free speaking using personal
experience and knowledge on the topic; to revise
grammar; to practise pupils’ speaking, listening,
reading and writing skills; to develop creative
imagination and logical thinking; to get acquainted
with the cuisine traditions of the UK and Ukraine; to
widen pupils’ knowledge about food habits; to
broaden pupils’ interest to English

Роз роб ка уро ку «Ево лю ція те ле фо ну» з ан г -
лій  ської мо ви в 9-му кла сі
Со бо лє ва Вік то рія В’ячес ла вів на, учи тель ан г лій -
 ської мо ви, Бах маць ка шко ла № 1 Чер ні гів -
 ської обл..
Ано та ція: Урок ство рює умо ви для ви яв лен ня пі -
зна валь ної ак тив нос ті шля хом ви ко ри стан ня різ -
но ма ніт них форм і ме то дів ор га ні за ції на вчаль ної
ді яль нос ті, фор му ван ням проб лем них си ту а цій,
ат мо сфе ри за ці кав ле нос ті уч ня, вмін ням сти му -
лю ва ти уч нів до ви слов лю вань. Та ка ро бо та
сприяє роз вит ко ві на ви чок спіл ку ван ня, кри тич -
но го мис лен ня. Урок до по мо же уч ням удос ко на -
ли ти свої вмін ня й на вич ки у всіх ви дах мов лен нє -
вої ді яль нос ті, зба га ти ти слов ни ко вий за пас, роз -
ши ри ти кру го зір, ви яви ти твор чі здіб нос ті

Роз роб ка уро ку «Crazy Houses» з ан г лій -
 ської мо ви в 6-му кла сі

Сте па нен ко Лі на Пи ли пів на, учи тель, Рів нен -
 ський НВК № 12.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле ну те му.
Objectives: to master phonetic, speaking and writing
skills; to summarize the knowledge of the topic; to
revise grammar material; to develop pupils’ ability to
work in groups; to develop listening skills; to check
pupils’ ability in working additional text to get
information; to broad the pupils’ outlook, to encou -
rage pupils to develop their critical intelligence with
the regard to leadership, to let them share their ideas,
feelings, beliefs; to involve them into the process of
communication, to show the importance and value of
a good leader

Роз роб ка уро ку «Важ ли вість ви вчен ня ан г -
лій  ської мо ви» з ан г лій  ської мо ви у 8-му кла сі
Тер люк Зо ря на Сте па нів на, учи тель ан г лій  ської
мо ви, 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 на за яв ле ну те му.
Objectives: to systematize student’s knowledge of
the language; to motivate students to communicate
fluently; to develop reading skills for the infor -
mation; to help the learners to consolidate and de ve -
lop their vocabulary by active use of the words given;
to develop pupils’ logical thinking, creative abilities,
imagination; to develop writing skills

Роз роб ка уро ку «The Smartest» з ан г лій  ської
мо ви в 11-му кла сі
Тка чен ко Ні на Ми хай лів на, учи тель іно зем ної
мо ви, Бор з нян  ська гім на зія іме ні Пан те лей мо на
Ку лі ша Чер ні гів  ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко го — на -
вчи ти об мі ню ва тись ін фор ма цією про Ве ли ку
Бри та нію на осно ві ма те рі а лів під руч ни ка й до -
дат ко вих дже рел; фор му ва ти більш пов не уяв лен -
ня про Ве ли ку Бри та нію, куль ту ру, на уку та різ ні
ас пек ти жит тя на ро ду; по гли би ти й роз ши ри ти
знан ня про ві до мі фак ти бри тан  ської куль ту ри;
фор му ва ти на вич ки са мо кон т ро лю; ви хо ву ва ти
то ле ран т не став лен ня й пі зна валь ний ін те рес
до куль ту ри Ве ли кої Бри та нії

Роз роб ка уро ку «Family and friends» з ан г лій -
 ської мо ви в 5-му кла сі
Тка чен ко Оле на Вік то рів на, учи тель, 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 ле ну те му.
Objectives: to develop skills in using the words on
the topic; to practice in reading; to develop listening
and reading skills; to develop speaking skills; to
educate to be a tolerant person

Роз роб ка уро ку «Around Great Britain and
Ukraine» з ан г лій  ської мо ви в 9-му кла сі
Тка чен ко Світ ла на Ге ор гі їв на, учи тель ан г лій -
 ської мо ви, Бі ло зер  ська шко ла № 18 Доб ро піль-
ської мі ськ ра ди До нець кої обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле ну те му,
ме та яко го — ознай о ми ти з но ви ми лек сич ни ми
оди ни ця ми; про дов жу ва ти фор му ва ти на вич ки
ауді ю ван ня; удос ко на лю ва ти тех ні ку чи тан ня;
роз ви ва ти на вич ки мо но ло гіч но го й діа ло гіч но го
мов лен ня; роз ви ва ти еру ди цію; ви хо ву ва ти по ва -
гу до куль тур ін ших кра їн

Роз роб ка уро ку «Кло ну ван ня: за і про ти»
з ан г лій  ської мо ви в 11-му кла сі
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, ме та яко го —
прак ти ку ва ти на вич ки ауді ю ван ня й ус но го мов -
лен ня, умін ня ви слов лю ва ти влас ні дум ки що до
по чу то го, прак ти ку ва ти вжи ван ня умов них ре -
чень дру го го ти пу, ак ти ві зу ва ти ви вче ну лек си ку;
роз ви ва ти вмін ня ба чи ти при чин но-на слід ко ві
зв’яз ки, по зи тив ні і не га тив ні ас пек ти од но го
яви ща, го лов не і дру го ряд не, про гно зу ва ти по дії
за окре ми ми озна ка ми, ро би ти ви снов ки й уза -
галь нен ня, удос ко на лю ва ти вмін ня дис ку ту ва ти;
при щеп лю ва ти ін те рес до до сяг нень сві то вої на -
уки і тех ні ки, ви хо ву ва ти вмін ня пра цю ва ти ко ле -
гі аль но і від сто ю ва ти влас ну по зи цію, ви хо ву ва ти
від по ві даль ність за май бут нє

Роз роб ка уро ку «Шо пінг он лайн: за і про ти»
з ан г лій  ської мо ви в 6-му кла сі
Тка чук Ла ри са Ярос ла вів на, учи тель ан г лій  ської
мо ви, Го ро ден ків  ська шко ла І–ІІІ ст. № 1 Іва но-
Фран ків  ської обл.
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 — на вчи ти чи та -
ти й ро зу мі ти текст, ви лу ча ю чи по тріб ну ін фор -
ма цію; на вчи ти бу ду ва ти кар ту пам’яті у ви гля ді
де ре во вид ної схе ми; на вчи ти ви слов лю ва ти ся
за те мою з опо рою на клю чо ві сло ва та кар ту
пам’яті; на вчи ти ви ді ля ти го лов не і дру го ряд не;
прак ти ку ва ти на вич ки ус но го мов лен ня, умін ня
ар гу мен то ва но ви слов лю ва ти й від сто ю ва ти влас -
ну дум ку, ви ко рис то ву ю чи опор ні фра зи; ак ти ві -
зу ва ти ви вче ну лек си ку че рез по лі лог; удос ко на -
ли ти вмін ня ста ви ти та від по ві да ти на за пи тан ня
різ них ти пів

Роз роб ка уро ку «Сис те ма гро мад  сько го хар -
чу ван ня. Ти пи за кла дів гро мад  сько го хар чу ван -
ня та їх оцін ки» з ан г лій  ської мо ви в 11-му кла сі
Уман ців Оль га Бог да нів на, учи тель ан г лій  ської
мо ви, Ма няв  ський НВК Бо го род чан  сько го рай о -
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 — ви вчи ти но ві сло ва (a restaurant, a
cafe, a cuisine), роз ви ва ти на вич ки ро бо ти в па рах
та гру пах, за крі пи ти вжи ван ня 3-rd Conditional;
роз ви ва ти пам’ять, ува гу, уяву; ви хо ву ва ти куль -
ту ру здо ро во го спо со бу жит тя

Роз роб ка уро ку «Пла ни на май бут нє. Лист
со бі май бут ньо му» з ан г лій  ської мо ви в 11-му
кла сі
Хо да ків  ська Те тя на Дмит рів на, за ступ ник ди рек -
то ра з на вчаль но-ви хов ної ро бо ти, учи тель ан г -
лій  ської мо ви, Ко рос тен  ська шко ла № 1 з по глиб -
ле ним ви вчен ням іно зем них мов 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). Objectives: to develop pupils’ com -
municative competence in listening, speaking,
reading and writing; to enlarge learners’ vocabulary
related to optimism and pessimism; to encourage

КАТАЛОГ ПЕДАГОГІЧНИХ МАТЕРІАЛІВ

Усі представлені роботи опубліковані на веб-сайті видавництва:
http://osvita.ua/school/lessons_summary/ Передплатний індекс 21853 7



pupils’ spontaneous communication about future
plans; to facilitate the usage of Future Simple, Future
Continuous and Future Perfect for predictions; to
develop logical thinking, imagination and creativity;
to promote responsible attitude to life

Роз роб ка за нят тя «Кі но. Те ле ба чен ня» з ан г -
лій  ської мо ви в 10–11-х кла сах
Ша мо та Люд ми ла Фран ків на, ви кла дач, Біл го род-
Дніс т ров  ський мор  ський ри бо про мис ло вий тех -
ні кум, Оде  ська обл.
Ано та ція: План-кон с пект за нят тя з муль ти ме дій -
ною під трим кою та ме то дич ни ми до дат ка ми,
прак тич на ме та яко го — прак ти ку ва ти в чи тан ні
тек с ту з до бу ван ням де таль ної ін фор ма ції; ак ти ві -
зу ва ти те ма тич ну лек си ку в ус но му мов лен ні
в про це сі роз вит ку ін шо мов ної ко му ні ка тив ній
ком пе тен ції; фор му ва ти го тов ність до спіл ку ван -
ня, на вча ти ро би ти ви снов ки з про чи та но го тек с -
ту; фор му ва ти на вич ки діа ло гіч но го мов лен ня
на рів ні мік ро ді а ло гу без опо ри; удос ко на лю ва ти
на вич ки гру по вої ро бо ти з тек с том

Роз роб ка уро ку «Christmas Traditions in Great
Britain» з ан г лій  ської мо ви у 8-му кла сі
Ша ра Люд ми ла Ми ко ла їв на, учи тель ан г лій  ської
мо ви, Жи то мир  ський мі  ський лі цей № 1.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле ну те му.
Teaching objects: to develop listening, writing,
reading and speaking pupils’ skills on the basis of the
topic «Christmas traditions in Great Britain»; to
motivate learners, involving them into the process of
communication; to practice speaking, using Simple
Tenses

Роз роб ка уро ку «Здо ро ва їжа» з ан г лій  ської
мо ви в 6-му кла сі
Ша рая Лі лія Гри го рів на, учи тель ан г лій  ської мо -
ви, Вер х ньо д ніп ров  ська шко ла № 5 Дніп ро пет -
ров  ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле ну те му.
Objectives: better understand what healthy food is,
review food vocabulary and effectively apply food
words by creating «Food Pyramid» and making a few
words advice how to be healthy and beautiful

Роз роб ка за нят тя «Свя та в Укра ї ні» з ан г лій -
 ської мо ви в 10–11-х кла сах
Шоп  ська Те тя на Олек сан д рів на, ви кла дач, Біл го -
род-Дніс т ров  ський мор  ський ри бо про мис ло вий
тех ні кум, Оде  ська обл.
Ано та ція: План-кон с пект за нят тя, ме та яко го —
ознай о ми ти з но вою лек си кою, пра ви ла ми вжи -
ван ня ви до-ча со вих форм ді єс лів, свя та ми, тра ди -
ці я ми Укра ї ни; прак ти ку ва ти в чи тан ні но вих
слів, тек с ту; на вчи ти пра виль но вжи ва ти ви до-ча -
со ві фор ми ді єс лів; фор му ва ти на вич ки ауді ю ван -
ня; роз ви ва ти мов ні здіб нос ті, твор че мис лен ня,
здіб нос ті ло гіч но ви слов лю ва тись; ви хо ву ва ти
уваж ність, пра цьо ви тість; фор му ва ти за ці кав ле -
ність у ви вчен ні ан г лій  ської мо ви

Роз роб ка уро ку «Food. Cooking traditions»
з ан г лій  ської мо ви в 6-му кла сі
Шу ла ко ва Світ ла на Ми хай лів на, учи тель, Кри во -
різь ка шко ла № 82 Дніп ро пет ров  ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле ну те му.
Objectives: to practice vocabulary on the topic; to
develop pupils’ speaking, writing, listening and
reading skills; to motivate pupils to study English; to
encourage pupils to work in pairs and groups

Роз роб ка уро ку «Важ ли ві ви на хо ди люд ст -
ва» з ан г лій  ської мо ви в 9-му кла сі
Щер бань Окса на Ві та лі їв на, учи тель, Сте па нів -
 ський НВК «ЗОШ I–III сту пе нів — ДНЗ» 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,
прак тич на ме та яко го — по вто ри ти й ак ти ві зу вати
лек си ку те ми; ознай о ми ти з но ви ми лек сич ни ми
оди ни ця ми; по вто ри ти гра ма тич ний ма те рі ал Past
Passive; роз ви ва ти на вич ки ви вча ю чо го чи тан ня
з пов ним ро зу мін ням про чи та но го і з ме тою от ри -
ман ня ко рис ної ін фор ма ції; роз ви ва ти ко му ні ка -
тив ні здіб нос ті; фор му ва ти на вич ки пись ма

Біо ло гія

Роз роб ка уро ку «Сер це во-су дин на сис те ма»
з біо ло гії в 9-му кла сі
Авдє є ва Світ ла на Кін д ра тів на, учи тель біо ло гії
та основ здо ров’я, Чор няв щин  ська шко ла 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 —
сис те ма ти зу ва ти й уза галь ни ти знан ня про сер -
це во-су дин ну сис те му; пе ре ві ри ти сту пінь за сво -
єн ня на вчаль но го ма те рі а лу те ми; ви яви ти вмін ня
на да ва ти пер шу до по мо гу під час кро во те чі; пе ре -
ко на ти в не об хід нос ті збе ре жен ня влас но го здо -
ров’я та ве ден ня здо ро во го спо со бу жит тя; роз ви -
ва ти уяву, ло гіч не мис лен ня, умін ня ро би ти ви -
снов ки, ви слов лю ва ти влас ні дум ки, пра цю ва ти
в ко лек ти ві; ви хо ву ва ти по чут тя вза є мо до по мо ги,
від по ві даль нос ті

Роз роб ка уро ку «Роз мно жен ня і роз ви ток
зем но вод них. Різ но ма ніт ність і охо ро на» з біо ло -
гії у 8-му кла сі
Амон га є ва Ан на Во ло ди ми рів на, учи тель біо ло гії,
Чор но мор  ська шко ла Оча ків  сько го р-ну 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 — ви вчи ти роз мно жен ня і роз ви ток
зем но вод них; з’ясу ва ти основ ні ета пи їх роз вит -
ку; ознай о ми ти ся з їх різ но ма ніт ніс тю та зна чен -
ням у при ро ді і для лю ди ни; фор му ва ти вмін ня
ви зна ча ти зем но вод них за зов ніш нім ви гля дом;
ви хо ву ва ти за ці кав ле ність та бе реж ли ве став лен -
ня до при ро ди

Роз роб ка уро ку «По нят тя про по пу ля цію,
еко сис те му та чин ни ки се ре до ви ща» з біо ло гії
в 7-му кла сі
Ви но гра до ва Ла ри са Ми хай лів на, учи тель біо ло -
гії, Смі лян  ська шко ла № 6 Чер ка  ської обл..
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле ну те му,
ме та яко го — ознай о ми ти з на укою, яка ви вчає
вза ємо зв’яз ки ор га ніз мів із до вкіл лям, сфор му ва -
ти уяв лен ня про по пу ля цію, еко сис те му та чин -
ники се ре до ви ща; роз ви ва ти вмін ня зна хо ди ти
вза ємо зв’яз ки між об’єк та ми ви вчен ня й умін ня
ана лі тич но мис ли ти; ви хо ву ва ти усві дом лен ня
важ ли вос ті іс ну ван ня всіх жи вих ор га ніз мів для
на шої пла не ти

Роз роб ка уро ку «Різ но ма ніт ність пла зу нів.
Роль пла зу нів у еко сис те мах, їх зна чен ня для
лю ди ни. Охо ро на пла зу нів» з біо ло гії в 7-му
класі
Гліб чук На та лія Орес тів на, учи тель, Кут  ська шко -
ла Ко сів  сько го р-ну 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 — ознай о ми ти з різ но ма ніт ніс тю пла -
зу нів, да ти ха рак те рис ти ку ря ду Лус ка ті, Че ре па -
хи, Кро ко ди ли; роз кри ти їх зна чен ня в при ро ді й
жит ті лю ди ни, ознай о ми ти з ви да ми, за не се ни ми
до Чер во ної Кни ги Укра ї ни; роз ви ва ти пі зна валь -
ний ін те рес, ло гіч не мис лен ня, умін ня ро би ти ви -
снов ки, уза галь ню ва ти; ви хо ву ва ти дбай ли ве
став лен ня до при ро ди

Роз роб ка уро ку «Сус піль ні ко ма хи. Зна чен -
ня та охо ро на чле нис то но гих» з біо ло гії у 8-му
класі
Де рев’ян ко Юлія Олек сан д рів на, учи тель біо ло гії,
Сум  ська спе ці а лі зо ва на шко ла № 7 іме ні Мак -
сима Сав чен ка.
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 особ ли -
вос ті та зна чен ня сус піль них ко мах; по яс ни ти
зна чен ня сус піль но го спо со бу жит тя для ко -
мах; фор му ва ти ком пе тен т не став лен ня
до охо ро ни тва рин; роз ви ва ти ло гіч не мис -
лення, умін ня вста нов люва ти при чин но-
наслід ко ві зв’яз ки; удос ко на лю вати вмін ня ви -
ді ля ти го лов не з ма те рі а лу, який ви вча єть ся;
ви хо ву ва ти бе реж ли ве став лен ня до тва рин;
удос ко на лю ва ти на вич ки са мо стій нос ті, умін -
ня ор га ні зо ву ва ти свій ро бо чий про цес, по ва гу
до ото чу ю чих

Роз роб ка уро ку «На сін ня. Про ро стан ня на -
сін ня» з біо ло гії в 7-му кла сі
Ду лиш Га ли на Оси пів на, учи тель біо ло гії, 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 — ви вчи ти бу до ву на сін ня од но доль -
них і дво доль них рос лин, сфор му ва ти по нят тя
про на сі ни ну як за чат ко ву рос ли ну; спри я ти роз -
вит ку спо сте реж ли вос ті, умін ня са мо стій но ана -
лі зу ва ти, роз ви ва ти пі зна валь ні ін те ре си; ви хо ву -
ва ти ро зу мін ня то го, що при ро да пре крас на у всіх
її про явах

Роз роб ка уро ку «По пу ля ція. Еко сис те ма. Біо -
сфе ра» з біо ло гії в 11-му кла сі
За сад ко Те тя на Ярос ла вів на, ви кла дач, Тер но -
піль  ське ви ще про фе сій не учи ли ще № 4 іме ні
Ми хай ла Па ра щу ка.
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 біо сфе ру, її
скла до ві, основ ні влас ти вос ті, роз ши ри ти й сис -
те ма ти зу ва ти знан ня про су час ні еко ло гіч ні проб -
ле ми, їх вплив на стан на вко лиш ньо го се ре до ви -
ща; роз ви ва ти ло гіч не мис лен ня, ува гу, спо сте -
реж ли вість, умін ня пра цю ва ти в гру пах, твор чий
під хід

Роз роб ка уро ку «Слід ст во ве дуть знав ці біо -
ло гії» з біо ло гії в 10-му кла сі
Ко ва лен ко Іри на Пав лів на, учи тель біо ло гії, Сум -
 ська спе ці а лі зо ва на шко ла № 2 ім. Д. Ко са рен 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 — уза галь ни ти й по гли би ти знан ня
та вмін ня з те ми «Біо ло гіч но ак тив ні ре чо ви ни»;
роз ви ва ти вмін ня кла си фі ку ва ти, ви яв ля ти зв’яз -
ки, фор му лю ва ти ви снов ки; роз ви ва ти ко му ні ка -
тив ні на вич ки, пі зна валь ний ін те рес, умін ня по -
яс ню ва ти особ ли вос ті, за ко но мір нос ті, ана лі зу -
вати, зі став ля ти; ство ри ти умо ви для ре аль ної
са мо оцін ки

Роз роб ка уро ку «Роз мно жен ня ор га ніз мів.
Не ста те ве роз мно жен ня ор га ніз мів» з біо ло гії
в 11-му кла сі
Кос тю чен ко На та лія Юрі їв на, учи тель біо ло гії,
Єміль чин 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
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
особ ли вос ті і спо со би не ста те во го роз мно жен ня
ор га ніз мів у при ро ді

Роз роб ка уро ку «Тка ни ни лю ди ни та тва рин»
з біо ло гії в 10-му кла сі
Крав чи на Ні нель Іва нів на, учи тель біо ло гії, Си -
нель ни ків  ська шко ла № 1 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 — сфор му ва ти знан ня про особ ли вос -
ті бу до ви тва рин них тка нин; фор му ван ня ком пе -
тен т нос ті вмін ня вчи ти ся, ово ло дін ня ме то да ми
пі знан ня; вмін ня по рів ню ва ти рос лин ні і тва рин -
ні тка ни ни; роз ви ва ти вмін ня ро бо ти з тек с том
під руч ни ка, скла дан ня схем, таб лиць, пре зен та -
цій; роз ви ва ти пі зна валь ний ін те рес до ви вчен ня
гіс то ло гії

Роз роб ка уро ку «Па гін. Бу до ва па го на,
основ ні фун к ції. Роз ви ток па го на з брунь ки»
з біо ло гії в 6-му кла сі
Ла біш Ва лен ти на Сте па нів на, учи тель біо ло гії,
Ду бен ків  ська шко ла Мо нас ти ри  сько го р-ну Тер -
но піль  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 — сфор му ва ти по нят тя про па гін
як основ ний над зем ний ве ге та тив ний ор ган рос -
ли ни; ознай о ми ти ся з йо го скла дом, зов ніш ньою
бу до вою, основ ни ми фун к ці я ми, роз вит ком па го -
на з брунь ки; роз кри ти особ ли вос ті бу до ви і фун -
к цій бру ньок, їх кла си фі ка цію і біо ло гіч не зна -
чен ня; про дов жи ти фор му ва ти вмін ня і на вич ки
ро бо ти з тек с том і ма люн ка ми під руч ни ка, ви ко -
ну ва ти ла бо ра тор не до слід жен ня, пра цю ва ти
з на ту раль ни ми об’єк та ми, гер бар ни ми зраз ка ми,
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ро би ти від по від ні ви снов ки на під ста ві ви ко на -
них до слід жень

Роз роб ка уро ку «Особ ли вос ті про це сів жит -
тє ді яль нос ті та по ве дін ки зем но вод них» з біо ло -
гії у 8-му кла сі
Ло ма ка Олек сандр Ми ко лай о вич, учи тель хі мії та
біо ло гії, Олек сан д рій  ська спе ці аль на шко ла № 4
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 бу до ву та
про це си жит тє ді яль нос ті зем но вод них; ви вчи ти
трав ну, ви діль ну, ди халь ну, кро во нос ну, нер во ву
сис те ми й ор га ни чут тя; роз ви ва ти ло гіч не та кри -
тич не мис лен ня; ви хо ву ва ти лю бов і бе реж ли ве
став лен ня до при ро ди

Роз роб ка уро ку «Різ но ма ніт ність ра ко по діб -
них тва рин. Роль ра ко по діб них в еко сис те мах,
їх нє зна чен ня для лю ди ни» з біо ло гії у 8-му
класі
Лу пан ді на Та ма ра Юрі їв на, учи тель біо ло гії та хі -
мії, Ма рі у поль  ська 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 — ознай о ми ти з різ но ма ніт тям ра ко -
по діб них, за галь ни ми озна ка ми кла су; роз ви ва ти
вмін ня пра цю ва ти з на уко вим тек с том, ро би ти
ви снов ки про вза ємо зв’язок бу до ви та се ре до ви -
ща; спри я ти фор му ван ню еко ло гіч но го мис лен ня
на при кла дах ро лі ра ко по діб них в еко сис те мах,
зна чен ня для лю ди ни

Роз роб ка уро ку «Зна чен ня риб у жит ті лю ди -
ни. Риб не гос по дар ст во. Охо ро на риб» з біо ло гії
у 8-му кла сі
Мос ка лик Лі дія Ва си лів на, учи тель біо ло гії, Ко -
рос тен  ська шко ла № 9 Жи то мир  ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко го —
сис те ма ти зу ва ти й уза галь ни ти знан ня про бу до -
ву ор га нів риб, їх фун к ції; ознай о ми ти зі зна чен -
ням риб у при ро ді і в жит ті лю ди ни; об ґ рун ту ва ти
не об хід ність охо ро ни риб; роз ви ва ти пі зна валь -
ний ін те рес до біо ло гії, умін ня по рів ню ва ти, уза -
галь ню ва ти, ло гіч но мис ли ти, ро би ти ви снов ки;
ви хо ву ва ти бе реж ли ве став лен ня до при ро ди,
здій с ню ва ти еко ло гіч ну осві ту та ви хо ван ня; ви -
хо ву ва ти куль ту ру спіл ку ван ня під час біо ло гіч -
них зма гань

Роз роб ка уро ку «Опо ра і рух. Ви ди ске ле та.
Зна чен ня опор но-ру хо вої сис те ми» з біо ло гії в 7-
му кла сі
Оле нюк Оль га Яків на, учи тель біо ло гії, Бер ди чів -
 ський мі  ський лі цей № 15 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 — ознай о ми ти з ти па ми опор но-ру хо -
вих сис тем у різ них тва рин, їх зна чен ням; роз ви -
ва ти уяву, пам’ять, мис лен ня, твор чі здіб нос ті,
умін ня зна хо ди ти ін фор ма цію, по рів ню ва ти, уза -
галь ню ва ти, ро би ти ви снов ки; ви хо ву ва ти ін те -
рес до пред ме та, то ва ри  ські сто сун ки, дис цип лі -
но ва ність

Роз роб ка уро ку «По рів няль на ха рак те рис ти -
ка клі тин про ка рі от та еука рі от» з біо ло гії
в 10-му кла сі
Олій ник Окса на Ми хай лів на, ви кла дач біо ло гії,
Бе ре жан  ський аг ро тех ніч ний ко ледж Тер но піль-
ської 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 — ознай о ми тись із за галь -
ни ми ри са ми бу до ви клі тин про ка рі от та еука рі от
за до по мо гою світ ло во го мік ро ско па; ви вчи ти
особ ли вос ті бу до ви клі тин бак те рій, гри бів, рос -
лин та тва рин

Урок-зма ган ня з пре зен та цією мі ні-про ек -
тів «Суц віт тя» з біо ло гії в 6-му кла сі

Пав лен ко На дія Іва нів на, учи тель хі мії та біо ло гії,
Чер ні гів  ська за галь но ос віт ня шко ла № 23.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко го —
сфор му ва ти по нят тя суц віт тя, ознай о ми ти з роз -
ма їт тям суц віть, з’ясу ва ти біо ло гіч не зна чен ня
суц віть, роз гля ну ти їх бу до ву; роз ви ва ти вмін ня
ви ді ля ти го лов не, по рів ню ва ти, уза галь ню ва ти,

сис те ма ти зу ва ти, умін ня роз піз на ва ти суц віт тя;
тре ну ва ти у за сто су ван ні на бу тих знань у не стан -
дар т них си ту а ці ях; удос ко на лю ва ти вмін ня пра -
цю ва ти в гру пах; ви хо ву ва ти са мо стій ність, від -
по ві даль ність, вза є мо ви руч ку, упев не ність у сво -
їх си лах, ес те тич ні сма ки, від по ві даль ність за стан
на вко лиш ньо го се ре до ви ща, бе реж ли ве став лен -
ня до при ро ди

Роз роб ка уро ку «Суц віт тя. За пи лен ня» з біо -
ло гії в 6-му кла сі
Пав лик Світ ла на Гри го рів на, учи тель біо ло гії, По -
пів  ська шко ла Ве ли ко ба га чан  сько го р-ну, Пол -
тав  ської обл..
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко го —
ознай о ми ти із суц віт тя ми, їх основ ни ми ти па ми й
пе ре ва га ми над по оди но ки ми кві та ми; сфор му ва -
ти по нят тя про за пи лен ня кві тів і йо го основ ні ти -
пи, роз гля ну ти пе ре ва ги пе ре хрес но го за пи -
лення, роз кри ти зна чен ня суц віть і за пи лен ня
в жит ті рос лин і в при ро ді; роз ви ва ти вмін ня по -
рів ню ва ти біо ло гіч ні яви ща та про це си в жит ті
рос лин; умін ня спо сте рі га ти й ро би ти ви снов ки
і уза галь нен ня; роз ви ва ти ло гіч не мис лен ня,
пам’ять, ува гу; ви хо ву ва ти бе реж ли ве став лен ня
до на вко лиш ньо го се ре до ви ща та рос лин рід но го
краю, спри я ти ес те тич но му ви хо ван ню

Роз роб ка уро ку «Прин цип ро бо ти ен до крин -
ної сис те ми» з біо ло гії в 9-му кла сі
Па ла шев  ська Світ ла на Євге нів на, учи тель біо ло -
гії, Бі ло цер ків  ська шко ла № 18 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 — по ча ти фор му ва ти знан ня про гу мо -
раль ну ре гу ля цію фун к цій ор га ніз му лю ди ни;
роз гля ну ти гор мо наль ну сис те му та прин ци пи її
ро бо ти; за сво ї ти по нят тя «за ло зи внут ріш ньої
сис те ми», «гор мо ни»; роз ви ва ти вмін ня по рів ню -
ва ти жит тє ві про це си в ор га ніз мі лю ди ни; роз -
вива ти пам’ять, ува гу, спо сте реж ли вість; умін ня
ло гіч но мис ли ти та ро би ти від по від ні ви снов ки;
ви хо ву ва ти бе реж ли ве став лен ня до влас но го
здо ров’я

Роз роб ка уро ку «Ди на міч ний сте рео тип»
з біо ло гії в 9-му кла сі

Пет рик На та лія Іва нів на, учи тель біо ло гії та хі мії,
В’язів нів  ська шко ла Лю бе шів  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 — сфор му ва ти уяв лен ня про ди на міч -
ний сте рео тип, йо го зна чен ня для фор му ван ня
на ви чок і зви чок; уза галь ни ти знан ня про про це -
си збуд жен ня й галь му ван ня; з’ясу ва ти зна чен ня
при род же них і на бу тих ре ак цій ор га ніз му

Роз роб ка уро ку «Жит тє ві цик ли рос лин і тва -
рин» з біо ло гії в 11-му кла сі
Та ран Ла ри са Іл лів на, учи тель біо ло гії, Степ ків -
 ська шко ла Пер во май  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 — ознай о ми ти з по нят тям «жит тє вий
цикл», фор му ва ти по нят тя про прос ті і склад ні
жит тє ві цик ли на при кла ді пред с тав ни ків царств
«Рос ли ни» та «Тва ри ни»; роз ви ва ти ло гіч не мис -
лен ня, ін фор ма цій ну й ко му ні ка тив ну ком пе -
тен т нос ті; ви хо ву ва ти сві до ме став лен ня до
влас но го здо ров’я; спри я ти роз ши рен ню кру -
гозо ру то що

Роз роб ка уро ку «Розв’язан ня ти по вих за дач
з ге не ти ки. Мо но гіб рид не схре щу ван ня» з біо ло -
гії в 11-му кла сі
Учу є ва Оль га Во ло ди ми рів на, ви кла дач біо ло гії
і хі мії, Еко но мі ко-прав ни чий ко ледж За по різь ко -
го на ці о наль но го уні вер си те ту.
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 розв’язу ва ти ти по ві за да чі
з ге не ти ки; сфор му ва ти вмін ня ви ко рис то ву ва ти
знан ня на прак ти ці, умін ня й на вич ки ра ці о наль -
ної ор га ні за ції на вчаль ної ді яль нос ті, умін ня роз -

кри ва ти зна чен ня і суть те о ре тич но го ма те рі а лу
для ви рі шен ня прак тич них за дач, роз ви ва ти
комп’ютер ну, ва ле о ло гіч ну ком пе тен ції; спри я ти
роз вит ку со ці о куль тур но го рів ня, спів ро біт ниц т -
ва, від по ві даль нос ті, дис цип лі но ва нос ті, іні ці а -
тив нос ті

Роз роб ка уро ку «За галь на ха рак те рис ти ка
го ло на сін них. Се ре до ви ще іс ну ван ня» з біо ло гії
в 6-му кла сі
Ша кун Окса на Ро ма нів на, учи тель біо ло гії, Чер -
во но град  ський НВК № 10 Львів  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 в уч нів знан ня про
основ ні озна ки го ло на сін них, за яки ми во ни від -
різ ня ють ся від ін ших від ді лів ви щих на сін них
рос лин

Роз роб ка уро ку «Роль ві ру сів у при ро ді
та жит ті лю ди ни» з біо ло гії в 10-му кла сі
Ша ро ва Люд ми ла Ле о ні дів на, учи тель, Ду бо -
в’язів  ський НВК «Спе ці а лі зо ва на шко ла І–ІІІ
сту пе нів» Ко но топ  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 — роз гля ну ти роль ві ру сів у при ро ді й
жит ті лю ди ни; ознай о ми ти з при кла да ми за хво -
рю вань лю ди ни, збуд ни ка ми яких є ві ру си; роз -
ви ва ти вмін ня пра цю ва ти в па рах і за сто со ву ва ти
на бу ті знан ня в но вих умо вах; ви хо ву ва ти ба жан -
ня вес ти здо ро вий спо сіб жит тя

Роз роб ка уро ку «Рух кро ві су ди на ми. Ре гу ля -
ція кро во обі гу. Лім фа тич на сис те ма. Прак тич на
ро бо та “Ви зна чен ня час то ти пуль су в різ них ста -
нах ор га ніз му”» з біо ло гії в 9-му кла сі
Шуль га Те тя на В’ячес ла вів на, учи тель, Кри во -
різь ка шко ла № 115 Дніп ро пет ров  ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко го —
сфор му ва ти по нят тя про фі зич ні за ко но мір нос ті
ру ху кро ві в ор га ніз мі, ней ро гу мо раль ну ре гу ля -
цію кро во обі гу, ознай о ми ти з особ ли вос тя ми лім -
фа тич ної сис те ми та її зна чен ням; сфор му ва ти
на вич ки ви мі рю ван ня ар те рі аль но го тис ку й ви -
зна чен ня час то ти пуль су; роз ши ри ти пі зна валь ні
ін те ре си та на уко вий кру го зір, об ґ рун ту ва ти по -
тре бу здо ро во го спо со бу жит тя

Ме ді ап ре зен та ція до уро ку «Ви ди ко ре нів і їх
ви до змі ни» з біо ло гії в 6-му кла сі
Явту шен ко Ін на Євге нів на, учи тель біо ло гії,
Охтир  ська шко ла № 3 Сум  ської обл.
Ано та ція: Ме ді ап ре зен та ція до уро ку, ме та яко -
го — сфор му ва ти по нят тя про ви ди ко ре нів і їх
ви до змі ни, з’ясу ва ти, чо му утво рю ють ся ви до змі -
ни ко ре нів; роз ви ва ти ло гіч не мис лен ня, умін ня
по шу ку при чин но-на слід ко вих зв’яз ків, різ ні
фор ми ком пе тен т нос ті, умін ня ро бо ти з дру ко ва -
ни ми дже ре ла ми ін фор ма ції; фор му ва ти пі зна -
валь ну ак тив ність до ви вчен ня біо ло гії; ви хо ву ва -
ти бе реж не став лен ня до на вко лиш ньо го сві ту

Роз роб ка уро ку «Ви ди ко ре нів і їх ви до змі -
ни» з біо ло гії в 6-му кла сі
Явту шен ко Ін на Євге нів на, учи тель біо ло гії,
Охтир  ська шко ла № 3 Сум  ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко го —
сфор му ва ти по нят тя про ви ди ко ре нів і їх ви до -
змі ни, з’ясу ва ти, чо му утво рю ють ся ви до змі ни
ко ре нів; роз ви ва ти ло гіч не мис лен ня, умін ня по -
шу ку при чин но-на слід ко вих зв’яз ків, різ ні фор -
ми ком пе тен т нос ті, умін ня ро бо ти з дру ко ва ни ми
дже ре ла ми ін фор ма ції; фор му ва ти пі зна валь ну
ак тив ність до ви вчен ня біо ло гії; ви хо ву ва ти бе -
реж не став лен ня до на вко лиш ньо го сві ту

Ме то дич на роз роб ка «За вдан ня для те ма тич -
но го кон т ро лю знань» з біо ло гії для 6-го кла су
Ярем чук На та лія Ми хай лів на, учи тель біо ло гії,
Ана ньїв  ський НВК «ЗОШ — гім на зія» Оде -
 ської обл.
Ано та ція: У ме то дич ній роз роб ці за про по но ва но
за вдан ня для те ма тич но го кон т ро лю знань, ре ко -
мен до ва ні для ви ко ри стан ня на уро ках біо ло гії
для пе ре вір ки знань уч нів або по точ но го оці ню -
ван ня
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Ви хо ван ня

Стат тя «Про на ці о наль ну ідею і су час ну мо -
лодь»

Гав ри люк Олек сандр Ми ко лай о вич, учи тель;
Хлис тун Окса на Олек сан д рів на, сту ден т ка, Ве ли -
ко мо чуль  ська 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: Обґрун то ва но ак ту аль ність проб ле ми
ви хо ван ня в мо ло ді на ці о наль ної ідеї й ви зна че но
основ ні су пе реч нос ті цьо го про це су. До слід же но
під хо ди та по гля ди що до на ці о наль ної ідеї. Роз -
кри то сут ність осмис лен ня роз вит ку на ці о наль -
ної ідеї та йо го зв’язок з ви хо ван ням мо ло ді, ви -
зна че но та сха рак те ри зо ва но ме ту, за вдан ня,
прин ци пи, проб ле ми, фор ми та ме то ди ку сис те -
ми та ко го ви хо ван ня в ре аль них умо вах сьо го -
дення

Роз роб ка ви хов но го за хо ду «Доб ро по чи на -
єть ся з те бе» для 5–6-х кла сів
Мар ти нен ко Оле на Ми хай лів на, ке рів ник гур т ка,
учи тель му зи ки; Ше ле ке та Лю бов Во ло ди ми рівна,
за ві ду вач ка бі б ліо те ки, учи тель ети ки, Дніп ро -
дзер жин  ська шко ла № 18 Дніп ро пет ров  ської обл.
Ано та ція: Сце на рій ви хов но го за хо ду на мо раль -
но-етич ну те му

Ме то дич на роз роб ка «Пра во ва осві та та пра -
во ве ви хо ван ня як скла до ві ви хов ної сис те ми
шко ли»
Ру мян це ва На дія Іва нів на, ди рек тор; Куш на рен -
ко Ві о лет та Олек сі їв на, за ступ ник ди рек то ра, За -
по різь ка шко ла № 92.
Ано та ція: У ма те рі а лі з до сві ду ро бо ти ав то ри
окрес ли ли основ ні тех но ло гіч ні й ме то дич ні ас -
пек ти зміс то во го на пов нен ня пра во во го ви хо ван -
ня: пра во ва про па ган да (по ши рен ня пра во вих
ідей і цін нос тей, не об хід ність у до три ман ні норм
пра ва); пра во ве на вчан ня (ви кла дан ня кур сів пра -
во во го на прям ку, по чи на ю чи з 1-х кла сів вчи те ля -
ми іс то рії та пра во знав ст ва, ви кла да ча ми ВНЗ);
юри дич на прак ти ка (від ві ду ван ня за сі дань су ду);
са мо ви хо ван ня (усві дом ле не і доб ро віль не за сво -
єн ня осо бис тіс тю основ них по ло жень пра ва)

Стат тя «Ство рен ня пат рі о тич но го се ре до ви -
ща у ви хо ван ні під рос та ю чо го по ко лін ня»
Ба бій чук Зоя Ми ко ла їв на, учи тель по чат ко вих
кла сів, Бі ло го род  ська шко ла Ду бен  сько го рай о ну
Рів нен  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 пат рі о тизм пе ре ду сім
фор му єть ся в про це сі й на осно ві осо бис тої учас -
ті ди ти ни в жит ті сус піль ст ва. Від то го, якою бу де
ця участь, за ле жить рі вень сфор мо ва нос ті пат рі о -
тиз му уч нів

Стат тя «На ці о наль но-пат рі о тич не ви хо ван ня
в ро бо ті ви хо ва те ля гру пи про дов же но го дня»
Бад ра жан Ін на Сер гі їв на, ви хо ва тель гру пи про -
дов же но го дня, Слов’ян  ська шко ла № 13 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 ми всі хо че мо жи ти
в кра ї ні, яка про цві тає. Для цьо го по тріб но ви хо -
ву ва ти під рос та ю че по ко лін ня пат рі о та ми своєї
дер жа ви. Тре ба, щоб во ни лю би ли свою сім’ю,
той край, де во ни на ро ди ли ся та ви рос ли, ту дер -
жа ву, яка є для них най рід ні шою. Ді ти ма ють лю -
би ти свою Бать ків щи ну, по ва жа ти її тра ди ції, зна -
ти іс то рію своєї дер жа ви

Стат тя «Від ви хо ван ня до ви хо ва нос ті»
Бо ри со ва Люд ми ла Дмит рів на, ви хо ва тель, Центр
про фе сій но-тех ніч ної осві ти м. Жи то мир.
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 за ува жує, що ви хо ван ня здій с ню -
єть ся на кож но му квад рат но му мет рі пе да го гіч но -
го по ля

Стат тя «Ви хо ван ня від на род жен ня»
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 рай он 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 основ ний прин цип, на яко му бу ду єть ся
ви хо ван ня ди ти ни до її на род жен ня, та кий: плід,
пе ре бу ва ю чи в тіс но му емо цій но му зв’яз ку з ма -
тір’ю, сприй має най різ но ма ніт ні шу ін фор ма цію
і здат ний до на вчан ня

Стат тя «Ви ко ри стан ня ін тер ак тив них ме то -
дів на вчан ня і ви хо ван ня для фор му ван ня мов -
лен нє вої ети ки шко ля рів»
Вол тор ніст На дія Ми ко ла їв на, учи тель по чат ко -
вих кла сів, Лох виць ка гім на зія № 1 Пол тав -
 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 з при хо дом у шко лу по -
чи на єть ся важ ли вий етап у жит ті ди ти ни. Ви ни -
кає но ва со ці аль на по зи ція осо бис тос ті — учень.
До ди ти ни в цей пе рі од став лять ся но ві ви мо ги,
з’яв ля ють ся обов’яз ки, но ві то ва ри ші; но ві від -
носи ни з до рос ли ми та кож ви ма га ють пев них
мораль них зу силь і до сві ду вклю чен ня в ді ло ві
сто сун ки

Стат тя «Фор му ван ня твор чої осо бис тос ті
на за нят тях гур т ка “Сту дія об ра зот вор чо го

мис тец т ва”»
Гна тюк Лі лія Бог да нів на, ке рів ник гур т ка, Рів нен -
 ська шко ла № 16.
Ано та ція: У ма те рі а лі з до сві ду ро бо ти ав тор ка
пи ше, що не об хід но роз ви ва ти в ме жах мож ли -
вого твор чі здіб нос ті кож ної ди ти ни, а не ли ше
особ ли во об да ро ва них. Здат ність до твор чос ті
не є ви нят ко вим яви щем, влас ти вим ли ше оди ни -
цям. Пев ною мі рою твор чість влас ти ва всім ді тям,
то му по тріб но ство ри ти для кож но го гур т ків ця
оп ти маль ні умо ви на вчан ня, роз ви ва ти мис лен ня,
спо ну ка ти до про явів твор чос ті і са мо стій нос ті
у ви ко нан ні по став ле них за вдань

Роз роб ка ви хов но го за хо ду «Доб ро і зло» для
4-х кла сів
Гор ді єн ко Люд ми ла Бо ри сів на, учи тель по чат ко -
вих кла сів, Опіш нян  ська шко ла Зінь ків сько го р-
ну 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 — фор му ва ти цін ніс не став -
лен ня до се бе і до лю дей; осно ви ду хов но-мо раль -
но го роз вит ку осо бис тос ті та за галь но люд  ські
цін нос ті; умін ня й на вич ки під трим ки та збе -
режен ня між осо бис тіс ної зла го ди; мо раль них
якос тей; роз ви ва ти вмін ня від різ ня ти по га не від
доб ро го, ви слов лю ва ти влас ну дум ку, від сто ю ва -
ти свої по гля ди, зна хо ди ти спіль ну мо ву і ком п ро -
міс; ви хо ву ва ти по зи тив не сві то сприй нят тя; чем -
не став лен ня од не до од но го, до стар ших, мо лод -
ших і всіх ото чу ю чих лю дей; спри я ти ство рен ню
друж ньо го ди тя чо го ко лек ти ву

Роз роб ка ви хов но го за хо ду «Си ла сло ва.
Афір ма ції як за сіб до сяг нен ня успі ху» для 7–9-х
кла сів
Го ро дець кий Олек сандр Анто но вич, ви хо ва тель,
За по різь ка за галь но ос віт ня са на тор на шко ла-ін -
тер нат № 7.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — ознай о ми ти з тех ні ка ми
афір ма ції, ске ро ва ни ми на під ви щен ня осо бис тої
ефек тив нос ті й упев не нос ті в со бі; фор му ва ти
внут ріш нє під не сен ня та на тхнен ня; спри я ти до -
сяг нен ню по став ле ної ра ні ше ме ти; орі єн ту ва ти
спо сіб мис лен ня на успіх

Стат тя «Ви хо ван ня ак тив но го гро ма дя ни на,
що бу дує своє жит тя на осно ві ви знан ня мо раль -
них цін нос тей та прав лю ди ни че рез ін но ва цій ні
тех но ло гії та ІКТ»
Дуд ник Ла ри са Вік то рів на, учи тель, Кри во різь ка
шко ла № 115 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 сьо год ні, ко ли в Укра ї ні
від бу ва ють ся ве ли кі ре фор му ван ня, особ ли во го
зна чен ня на бу ває са ме ви хо ван ня ак тив но го гро -
ма дя ни на, який здат ний по бу ду ва ти гро ма дян -

 ське сус піль ст во, де най го лов ні шим бу де по ва га
до прав лю ди ни

Стат тя «Сім’я і шко ла: два ду хов ні цен т ри
в сис те мі на ці о наль но-пат рі о тич но го ви хо ван ня
ди ти ни»
Зо ря Зоя Гри го рів на, ви хо ва тель, Кра ма тор  ська
са на тор на шко ла-ін тер нат № 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 пи ше, що гу ма ні за ція від но син —
це той ло гіч ний центр за галь ної сис те ми пе да -
гогіч ної на уки, на осно ві яко го мож на кон ст ру ю -
ва ти розв’язан ня проб ле ми фор му ван ня осо бис -
тос ті

Стат тя «Пат рі о тич не ви хо ван ня шко ля рів
в умо вах сьо го ден ня»
Куль чицька Альо на Во ло ди ми рів на, ди рек тор,
учи тель іс то рії, Но во олек сан д рів  ський НВК «за -
галь но ос віт ній на вчаль ний за клад І–ІІ сту пе -
нів — до шкіль ний на вчаль ний за клад» До ма нів -
 сько го рай о ну Ми ко ла їв  ської обл.
Ано та ція: У ма те рі а лі з до сві ду ро бо ти ав тор ка пи -
ше, що на осо бис тіс но му рів ні пат рі о тизм є прі о -
ри тет ною стій кою ха рак те рис ти кою лю дини, яка
ви яв ля єть ся в її сві до мос ті, мо раль них іде а лах
і цін нос тях, у ре аль ній по ве дін ці та вчин ках. Це
зви чай ний мо раль ний стан жит тя лю ди ни. Він ви -
яв ля єть ся не ли ше в не зви чай них си ту а ці ях, а в по -
всяк ден но му ви ко нан ні осо бис тіс тю своєї ро бо ти,
яка при но сить ко ристь і лю ди ні, і сус піль ст ву

Роз роб ка ви хов ної го ди ни «Сім’я в жит ті лю -
ди ни» для 6-х кла сів
Лай чук Люд ми ла Пав лів на, ви хо ва тель, Кри во -
різь ка шко ла-ін тер нат І–ІІ сту пе нів № 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 — спри я ти усві дом лен ню ма -
те рин  ської та бать ків ської ро лей в ро ди ні, фор му -
ва ти цін ніс но-мо раль ні уяв лен ня про сім’ю, на -
вча ти бу ти від по ві даль ни ми за зла го ду в ро ди ні,
роз ви ва ти вмін ня з по ва гою ста ви ти ся до бать ків
як най до рож чих лю дей

Го ди на спіл ку ван ня «Най біль ша з на ук —
друж ба» для 2-х кла сів
Лу то ви но ва На та лія Андрі їв на, за ступ ник ди рек -
то ра з на вчаль но-ви хов ної ро бо ти, Куд ряв ців  ська
шко ла Ве се ли нів  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 -
лену те му, ме та яко го — уточ ни ти й за крі пи ти
уяв лен ня про то ва ри  ські вза є ми ни, друж бу, вза є -
мо до по мо гу; спо ну ка ти ді тей до друж би і то ва ри -
шу ван ня; роз ви ва ти кри тич не мис лен ня, зв’яз не
мов лен ня, умін ня ана лі зу ва ти, по рів ню ва ти, ро -
би ти ви снов ки; ви хо ву ва ти ба жан ня бу ти справ -
ж нім дру гом

Ме то дич на роз роб ка «Ви хов на сис те ма
школи як оп ти маль ний прос тір жит тєт вор чос ті
осо бис тос ті»
Ми рош ни чен ко Ін на Іва нів на, за ступ ник ди рек -
то ра з на вчаль но-ви хов ної ро бо ти, Арте мів  ська
шко ла № 2 До нець кої обл.
Ано та ція: План-кон с пект се мі на ру, ме та яко го —
по знай о ми ти з ви хов ною сис те мою шко ли; об го -
во ри ти й від пра цю ва ти дії учас ни ків на вчаль но-
ви хов но го про це су що до ви ко нан ня нор ма тив ної
ба зи з пи тань ви хов ної ро бо ти в кон тек с ті ви хов -
ної сис те ми шко ли; на да ти зра зок ство рен ня ці -
ліс ної мо де лі ви хов ної сис те ми на осно ві гро ма -
дян  ських та за галь но люд  ських цін нос тей як орі -
єн тов ної для про ек ту ван ня мо де лі ви хов ної
сис те ми за галь но ос віт ньо го на вчаль но го за кла ду;
під ви щи ти рі вень знань з пи тань ме то дич ної ро -
бо ти за ступ ни ків ди рек то ра з ви хов ної ро бо ти

Роз роб ка ви хов но го за хо ду «Дру жи ти спра -
ва не лег ка, але дру жи ти тре ба вмі ти» для 3-х
кла сів
Міх но Вік то рія Іва нів 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: 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
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справ ж ню друж бу, умін ня пра виль но ви би ра ти
дру зів, спіл ку ва тись і то ва ри шу ва ти; по пов ни ти
знан ня пра ви ла ми друж би; вчи ти ці ну ва ти друж -
бу та дру зів; ви роб ля ти по чут тя до по мо ги, вза є -
мо ви руч ки; роз ви ва ти пам’ять, мов лен ня, твор чі
здіб нос ті; ви хо ву ва ти доб ро зич ли вість, ба жан ня
до по ма га ти, по чут тя вдяч нос ті, чес нос ті, щи рос ті,
то ле ран т нос ті

Роз роб ка ви хов но го за хо ду «Ша ну є мо во ї на»
для 4-х кла сів
Но віць ка Ні на Сте па нів на, учи тель по чат ко вих
кла сів, По піль нян ська шко ла № 2 Жи то мир -
 ської обл.
Ано та ція: Сце на рій від кри то го уро ку муж нос ті,
при свя че но го Дню за хис ни ка Укра ї ни

Стат тя «Со ці аль но-пе да го гіч ні чин ни ки ста -
нов лен ня і роз вит ку осо бис тос ті ди ти ни в су час -
но му освіт ньо му прос то рі»
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 сус піль но важ ли ве за -
вдан ня для осві тян — за без пе чи ти роз бу до ву та -
ко го освіт ньо го прос то ру, у яко му осо бис тість із
ран ньо го ди тин ст ва усві дом лю ва ла б свою сус -
піль ну зна чу щість і че рез сис те му цін ніс них став -
лень на бу ва ла до сві ду вза є мо дії із со ці у мом

Стат тя «Опти мі за ція вза є мо дії шко ли
і сім’ї — не об хід на умо ва успіш но го ви хо ван ня
і на вчан ня ді тей»
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 з до сві ду ро бо ти ав тор ка
пи ше, що, ви зна ю чи шко лу про від ною лан кою
у роз вит ку осо бис тос ті, тре ба за зна чи ти, що без
єд нос ті зу силь з сім’єю, ефек тив ність цьо го про -
це су бу де низь кою. Адже са ме сім’я най біль ше
впли ває на її все біч ний роз ви ток. Са ме в сім’ї ди -
ти на за своює та кі за галь но люд  ські по нят тя,
як доб ро і зло, ко рис не і шкід ли ве, тоб то її мо -
раль но-етич ні прин ци пи, на яких спо кон ві ку
ґрун ту єть ся пе да го гіч ний до свід на ро ду

Роз роб ка тре нін гу «А у жит ті най го лов ні -
ше...» для 8-х кла сів
Піс ку но ва Іри на Олек сан д рів на, ви хо ва тель, За -
по різь ка са на тор на шко ла-ін тер нат № 7.
Ано та ція: План-кон с пект тре нін гу, ме та яко го —
спри я ти усві дом лен ню зна чен ня сло ва «цін -
ність», роз різ нен ню цін нос тей і вста нов лен ню їх
рей тин гу; на да ва ти до по мо гу у ство рен ні і під -
трим ці доб ро зич ли вої ат мо сфе ри; спри я ти про -
яву адек ват них емо цій і сти му лю ва ти роз ви ток
ін те ре су до сво го «Я»; спри я ти на бут тю на ви чок
куль ту ри спіл ку ван ня, умін ню ве ден ня діа ло гу
і по лі ло гу

Роз роб ка ви хов но го за хо ду «Геть ли хо -
слів’я!» для 11-х кла сів

По бе реж нюк Оле на Пет рів 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 про ве ден ня за хо ду 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 не -
га тив не став лен ня до ли хо слів’я, до вес ти руй нів -
ний вплив сло вес но го бру ду на жи вий ор га нізм,
ви ко рі ню ва ти не цен зур ну лай ку як шкід ли ву
звич ку

Стат тя «Пе да го гіч на Лю бов — цен т раль на
ка те го рія гу ман ної пе да го гі ки (Ш. Амо наш ві лі
«Як лю би ти ді тей»; С. Со ло вей чик. “Пе да го гі ка
для всіх”»)
Пор тян ні ко ва Вік то рія Вік то рів на, учи тель ро сій -
 ської мо ви та за ру біж ної лі те ра ту ри, Кар лів  ська
шко ла № 1 Пол тав  ської обл.
Ано та ція: Стат тя при свя че на по нят тю «Пе да го -
гіч ної Лю бо ві» в пра цях Ш. Амо наш ві лі та С. Со -
ло вей чи ка

Стат тя «Фор му ван ня пат рі о тич них і гро ма -
дян  ських якос тей осо бис тос ті уч ня за со ба ми

наці о наль но-пат рі о тич но го ви хо ван ня в Між гір -
 сько му про фе сій но му лі цеї»
Ру щак Га ли на Ва си лів на, ви кла дач про фе сій но-
те о ре тич ної під го тов ки, Між гір  ський про фе сій -
ний лі цей За кар пат  ської обл.
Ано та ція: У ма те рі а лі з до сві ду ро бо ти ав тор ка
пи ше, що пат рі о тизм — од на з най більш зна чу -
щих, віч них цін нос тей, при та ман них усім сфе рам
жит тя сус піль ст ва і дер жа ви, є най важ ли ві шим
ду хов ним на дбан ням осо бис тос ті, ха рак те ри зує
ви щий рі вень її роз вит ку й ви яв ля єть ся в її ак тив -
но-ді яль ніс ній са мо ре а лі за ції на бла го Віт чиз ни

Роз роб ка ви хов но го за хо ду «І ожи ве доб ра
сла ва ко заць ка»
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: 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 іс -
то рію ук ра їн  сько го ко зац т ва, За по розь кої Сі чі,
геть ма нів, 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 Укра ї ни; за ці ка ви ти
іс то рією на шо го на ро ду

Роз роб ка ви хов но го за хо ду «Свя то жі но чої
до лі» для 10–11-х кла сів

Та ра пон Ні на Ва си лів на, ви хо ва тель гур то жит ку,
Нов го род-Сі вер  ське ме дич не учи ли ще 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 — ознай о ми ти з еле мен та ми
на род них зви ча їв; фор му ва ти осо бис тіс ні ри си
гро ма дя ни на: мо раль ну, ху дож ньо-ес те тич ну,
еко ло гіч ну куль ту ру; спри я ти роз вит ку доб ро ти,
то ле ран т нос ті, щи рос ті, від по ві даль нос ті; ви хо ву -
ва ти по ва гу до сво го на ро ду, йо го іс то рії, куль ту -
ри, лю бов до рід но го краю, мо ви, на ці о наль них
тра ди цій

Ви хов на го ди на «Сим во лі ка очи щен ня во дою
у на род них тра ди ці ях» для 5–8-х кла сів
Хар чен ко Ган на Ана то лі їв на, учи тель біо ло гії, ви -
хо ва тель, Хар ків  ський са на тор ний НВК № 1.
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
про во ду, її влас ти вос ті й за сто су ван ня; да ти по -
нят тя про зна чен ня во ди в жит ті лю ди ни; ви хо ву -
ва ти ша ноб ли ве став лен ня до на род них сим во лів,
тра ди цій та їх збе ре жен ня; ви хо ву ва ти бе реж не
став лен ня до при ро ди

Ви ща осві та

Роз роб ка ін тег ро ва но го за нят тя «Інтен сив на
тех но ло гія ви ро щу ван ня ози мої пше ни ці. Ком п -
лекс ма шин для ін тен сив ної тех но ло гії ви ро щу -
ван ня і зби ран ня зер но вих куль тур»
Андрє єв В. І., ви кла дач дис цип лі ни «Тех но ло гія
ви роб ниц т ва про дук ції рос лин ниц т ва»; Під не -
бесний О. Д., ви кла дач дис цип лі ни «Ме ха ні за ція
і ав то ма ти за ція сіль  сько гос по дар  сько го ви роб -
ниц т ва», 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: План-кон с пект за нят тя на за яв ле ну те -
му, ме та яко го — ознай о ми ти з основ ни ми тех но -
ло гіч ни ми про це са ми ви ро щу ван ня ози мої пше -
ни ці за ін тен сив ною тех но ло гією, по ка за ти їх
роль у під ви щен ні вро жай нос ті; ознай о ми ти
з ком п лек сом ма шин для ін тен сив ної тех но ло гії
ви ро щу ван ня і зби ран ня зер но вих куль тур

Роз роб ка за нят тя «Пра ви ла без печ но го ви ко -
ри стан ня пред ме тів і пре па ра тів по бу то вої хі мії.
Пер ша до по мо га при отру єн ні пре па ра та ми по -
бу то вої хі мії» з хі мії
Бі ло цер ко вець Іри на Ва си лів на, ви кла дач хі мії;
Чор но ус Ва лен ти на Ва си лів на, ви кла дач хі мії,
Ма рі у поль  ський тех ні кум еко но мі ки та тор гів лі
До нець ко го на ці о наль но го уні вер си те ту, До нець -
ка обл.
Ано та ція: План-кон с пект за нят тя на за яв ле ну те -
му, ме та яко го — по гли би ти знан ня про пра ви ла
без печ но го ви ко ри стан ня пред ме тів і пре па ра тів

по бу то вої хі мії; по знай о ми ти з мож ли ви ми на -
слід ка ми не пра виль но го ви ко ри стан ня хі міч них
пре па ра тів у по бу ті для здо ров’я лю ди ни; сфор -
му ва ти на вич ки на дан ня пер шої до по мо ги при
отру єн нях пре па ра та ми по бу то вої хі мії

Роз роб ка за нят тя «Ін тер ак тив на гра “Фі нан -
сист”» з фі нан сів
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 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 на за яв -
лену те му, ме та яко го — за сво єн ня те о ре тич них
знань на прак тич них си ту а ці ях; по втор і уза галь -
нен ня фі нан со вих тер мі нів, по каз ни ків; роз ви ток
ін те лек ту аль них умінь, на ви чок, умін ня від сто ю -
ва ти свою дум ку в кон к рет них си ту а ці ях, умін ня
за сто со ву ва ти ТЗН, пра цю ва ти в гру пах

Роз роб ка за нят тя «Я — май бут ній ме нед -
жер» з ме нед ж мен ту для сту ден тів ІV кур су
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 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: План-кон с пект за нят тя на за яв ле ну те -
му, ме та яко го — за сво єн ня те о ре тич них знань
на прак тич них си ту а ці ях; по втор і уза галь нен ня
тер мі нів з дис цип лі ни, прий нят тя управ лін  ських
рі шень; роз ви ток ін те лек ту аль них умінь, на ви ків,
умін ня від сто ю ва ти свою дум ку в кон к рет них
управ лін  ських си ту а ці ях, за сто со ву ва ти ТЗН,
пра цю ва ти в гру пах

На ро доз нав чий про ект «Укра ї на ви ши -
ванка»

Го луб Ра ї са Ана то лі їв на, ви кла дач; Пет рен ко На -
та лія Во ло ди ми рів на, ви кла дач, Не мі ша їв  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,
Бо ро дян  ський рай он Ки їв  ської обл.
Ано та ція: Ма те рі а ли про ек ту 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 мог ти ся гли бо ко го осмис лен ня зна -
чен ня ви шив ки в жит ті ук ра їн  сько го на ро ду,
вироб лен ня ду хов ної по тре би бе рег ти її як сі мей -
ний скарб, як обе ріг, роз ши ри ти знан ня про сим -
во лізм ви ши то го руш ни ка та со роч ки, а тим са -
мим ви хо ву ва ти лю бов до пра ці май ст ринь-ви ши -
валь ниць і своєї Бать ків щи ни

Стат тя «Ви ко ри стан ня по тен ці а лу ре сур сів
Інтер не ту в на вчан ні сту ден тів ВНЗ І–ІІ рів нів
акре ди та ції»
Дя чен ко Ми ко ла Андрій о вич, ви кла дач; Кли мо -
сюк Ва ле рій Олек сан д ро вич, ви кла дач, 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 гля да ють ся пи тан ня фор му -
ван ня вмінь по шу ку ін фор ма ції в Інтер не ті і ме то -
дич ний по тен ці ал різ них ре сур сів для по кра щен -
ня ви кла дан ня різ них дис цип лін; об го во рю ють ся
пе ре ва ги й не до лі ки пер со наль них сто рі нок ви -
кла да чів, бло гів, ін ших тех но ло гій, які мо жуть бу -
ти за ді я ні в про це сі на вчан ня; особ ли ва ува га
при ді ля єть ся ви ко ри стан ню со ці аль них ме реж
у ви вчен ні й ви кла дан ні різ но ма ніт них дис цип лін

Роз роб ка ви хов но го за хо ду «Уро ки Го ло до -
мо ру та су час на Укра ї на»

Ки ри чен ко Т. О., стар ший ви кла дач ка фед ри іно -
зем них мов; Та мар кі на О. Л., кан ди дат пе да го гіч -
них на ук, до цент ка фед ри іно зем них мов, Сум -
 ський на ці о наль ний аг рар ний уні вер си тет.
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 сприй ма ти різ ні
жит тє ві си ту а ції; роз ви ва ти ці ка вість до ми ну ло го
сво го на ро ду; ви хо ву ва ти пра виль не став лен ня
до іс то рії ук ра їн  сько го на ро ду

Роз роб ка ін тег ро ва но го за нят тя «Metallurgy
is a base of civilization’s development» з дис цип лін

КАТАЛОГ ПЕДАГОГІЧНИХ МАТЕРІАЛІВ
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«Англій  ська мо ва за про фе сій ним спря му ван -
ням» і «Ви роб ниц т во ста лі»
Кос ті на Вік то рія Ві та лі їв на, ви кла дач спец дис -
цип лін; Оса да Зо рес ла ва Олек сан д рів на, ви кла -
дач ан г лій  ської мо ви, Дніп ро дзер жин  ський ме та -
лур гій ний ко ледж Дніп ро пет ров  ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект за нят тя, на вчаль на ме та
яко го — на вча ти май бут ньо го фа хів ця віль но орі -
єн ту ва ти ся в су час но му ін фор ма цій но му по то ці
з ме тою удос ко на лен ня ін шо мов них умінь і на -
вичок; удос ко на лю ва ти ко му ні ка тив ні умін ня й
на вич ки во ло дін ня ан г лій  ською мо вою при спіл -
ку ван ні на про фе сій ні те ми; зба га чу ва ти знан ня
про спе ци фі ку май бут ньої спе ці аль нос ті; спри я ти
роз вит ку та вдос ко на лен ню про фе сій них на -
вичок

На вчаль но-ме то дич ний по сіб ник «Орга ні -
за ція та суд дів ст во зма гань з ви дів спор ту»

з фі зич ної куль ту ри
Ла по чук На та ля Олек сі їв на, ке рів ник фі зич но го
ви хо ван ня; Уда чи на Люд ми ла Ана то лі їв на, ви кла -
дач, Ма рі у поль  ський ма ши но бу дів ний ко ледж
ДВНЗ «ПДТУ», Ма рі у поль  ський ме ха ні ко-ме та -
лур гій ний ко ледж, До нець ка обл.
Ано та ція: У по сіб ник увій ш ли пра ви ла зма гань
з бас кет бо лу, во лей бо лу, мі ні-фут бо лу, лег кої ат -
ле ти ки, на стіль но го те ні су, ша хів. До пов нен ням є
зраз ки же реб ку ван ня ко манд, офор м лен ня за -
явоч них лис тів, тур нір ні таб ли ці

Стат тя «На оч ні по сіб ни ки в су час но му на -
вчан ні»
Бон да рен ко Андрій Вік то ро вич, ви кла дач спец -
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: 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 на оч ні по сіб ни ки по вин ні
бу ти пі ді бра ні за те ма ми на вчаль них про грам та -
ким чи ном, щоб за без пе чи ти про ве ден ня не об -
хід них де мон ст ра цій при ви кла ді від по від них роз -
ді лів кур су, за кріп лен ні і по вто рен ні ма те рі а лу

Роз роб ка за нят тя «Ви зна чен ня но мен к ла -
ту ри карт різ них мас ш та бів» з еко ло го-гео -

ло гіч но го кар ту ван ня
Боч ка Люд ми ла Фе до рів на, ви кла дач гео-еко ло -
гіч них дис цип лін, Дніп ро дзер жин  ський енер ге -
тич ний тех ні кум Дніп ро пет ров  ської 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 — ознай о ми ти з но мен -
к ла ту рою карт різ них мас ш та бів; ви ро би ти вмін -
ня й на вич ки ви зна чен ня то по ос но ви при кар -
туван ні та ви мо ги до неї; ви вчи ти основ ні
по ло жен ня між на род но го роз граф лен ня ар ку шів
кар ти мас ш та бу 1: 1 000 000; на вчи ти ви зна ча ти
но мен к ла ту ру су сід ніх лис тів

Стат тя «Чо му ми ста ли біль ше пла ти ти
за елек т ро енер гію?» з кур су «Елек т рич ні ме -
режі»
Бу гай ов Андрій Оле го вич, ви кла дач, го ло ва
ЦК спе ці аль 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: 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 ми ста ли біль ше пла ти ти
за елек т ро енер гію не тіль ки за ра ху нок під ви -
щен ня та ри фів, а й за її не якіс ність, тоб то не від -
по від ність ДСТУ

Роз роб ка за нят тя «Орга ні за цій ні фор ми під -
при єм ниц т ва» з дис цип лі ни «Осно ви під при єм -
ниц т ва, ме нед ж мен ту та мар ке тин гу в АПК»
Бур даш Уля на Євге нів на, ви кла дач еко но міч них
дис цип лін, 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: План-кон с пект за нят тя на за яв ле ну те -
му, ме та яко го — роз кри ти основ ні ви ди під при -
єм ниць кої ді яль нос ті, з’ясу ва ти ор га ні за цій ні
фор ми під при єм ниц т ва, здо бу ти на вич ки ор га ні -
за ції під при єм ниць кої ді яль нос ті; роз ви ва ти уяву,
пам’ять, ло гіч не мис лен ня, умін ня по рів ню ва ти,

ви яв ля ти за ко но мір нос ті, уза галь ню ва ти; роз ви -
ва ти твор чі здіб нос ті, іні ці а ти ву; ви хо ву ва ти пі -
зна валь ний ін те рес до дис цип лі ни

За нят тя су час ної ук ра їн  ської мо ви з прак ти -
ку мом
Вла сюк Євге нія Ва си лів на, ви кла дач ук ра їн  ської
мо ви та лі те ра ту ри, ме то ди ки на вчан ня ук ра їн -
 ської мо ви, 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 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 — роз ши ри ти й по гли би ти знан -
ня про од но склад ні ре чен ня як ко му ні ка тив ну
оди ни цю мов лен ня, їх ви ди та фун к ції в мо ві;
роз ви ва ти прак тич ні на вич ки ви зна ча ти ви ди
од но склад них ре чень за на яв ніс тю го лов но го
чле на; удос ко на лю ва ти кон ст рук тив ні вмін ня,
ус не й пи сем не мов лен ня, роз ви ва ти твор чу
уяву, ло гіч не мис лен ня, пі зна валь ні ін те ре си;
ви хо ву ва ти лю бов до рід ної мо ви, її кра си, ба -
гат ст ва, пат рі о тич ні по чут тя, фор му ва ти мо -
раль ні якос ті

Стат тя «Му зич но-ан сам б ле ва ді яль ність
у фор му ван ні про фе сій ної куль ту ри май бут -
нього вчи те ля му зи ки в по за нав чаль ній ді яль -
нос ті ВНЗ»
Во є во да На та лія Олек сі їв на, ви кла дач хо ро во го
кла су, хо ро во го ди ри гу ван ня, соль фед жіо, 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 ав тор ка
пи ше, що ви рі шен ня за вдань про фе сій ної під го -
тов ки май бут ніх учи те лів му зи ки пе ред ба чає
фор му ван ня ви со ко ква лі фі ко ва но го ши ро ко го
про фі лю в га лу зі му зич но го мис тец т ва і осві ти.
Естрад но-джа зо ва му зи ка не так дав но ста ла
скла до вою час ти ною во каль но го ре пер ту а ру сту -
ден тів. Ви пус к ни ки за зви чай про дов жу ють свою
му зич ну ді яль ність, ви ко рис то ву ю чи са ме ес т -
рад но-джа зо вий ре пер ту ар

Стат тя «Тес ти як за сіб кон т ро лю знань сту -
ден тів з елек т ро без пе ки»
Гав ри сюк Ігор Арка дій о вич, ви кла дач елек т ро -
тех ніч 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 ма те рі а лі на за яв ле ну те му з до сві ду
ро бо ти ав тор пи ше, що тес ту ван ня, рей тин ги, ін -
ші су час ні за со би пе да го гіч но го кон т ро лю мо -
жуть по кра щи ти якість на вчан ня сту ден тів, удос -
ко на лю ва ти на вчаль ну, ме то дич ну, ви хов ну ді -
яль ність ви кла да чів і управ лін  ську ді яль ність
ад мі ніс т ра ції ви що го на вчаль но го за кла ду

Стат тя «Ди фе рен ці а ція на вчан ня як за сіб
фор му ван ня ма те ма тич них ком пе тен цій

сту ден тів»
Га нє ва Оль га Ге ор гі їв на, ви кла дач ма те ма ти ки,
Біл го род-Дніс т ров  ське пе да го гіч не учи ли ще,
Оде  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 ка пи ше, що прин цип ди фе рен цій о -
ва но го на вчан ня дає най ефек тив ні ший ре зуль тат
у до сяг нен ні кон к рет них пе да го гіч них ці лей. Щоб
от ри ма ти та кий ре зуль тат, впро вад жу ю чи ди фе -
рен цій о ва не на вчан ня, по тріб но до три му ва тись
основ них по ло жень і ви мог до здій с нен ня рів не -
вої ди фе рен ці а ції

Стат тя «Ін тер ак тив ні тех но ло гії на вчан ня
як за сіб фор му ван ня ін те ре су до на вчан ня у сту -
ден тів ВНЗ»
Ган чен ко Те тя на Фе до рів на, ви кла дач ма те ма ти -
ки, ме то ди ки на вчан ня ма те ма ти ки, ОПКМ, 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 од ним з ін но ва цій них
під хо дів, здат них фор му ва ти ак тив ну, твор чу, са -
мо дос тат ню осо бис тість, ви сту пає ін тер ак тив не
на вчан ня, яке ре аль но за без пе чує пе ре хід від пе -
да го гі ки знан нє вої до роз ви валь ної, до опа ну -
вання сту ден та ми вмінь і на ви чок, са мо роз вит ку

осо бис тос ті, сти му лю ван ня та роз вит ку їхньо го
кре а тив но го по тен ці а лу

Роз роб ка за нят тя «English Bards of Love» з ан -
г лій  ської мо ви
Глу щен ко Люд ми ла Во ло ди ми рів на, учи тель фі -
ло ло гіч них дис цип лін (іно зем на мо ва), 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 від кри то го на вчаль но-роз ви -
валь но го за хо ду з ан г лій  ської мо ви для сту ден тів

Роз роб ка за хо ду «Кон курс ди ри гент  ської
май с тер нос ті»
Гри го ра щен ко Іри на Ми ко ла їв на, ви кла дач, Біл -
го род-Дніс т ров  ське пе да го гіч не учи ли ще Оде -
 ської обл..
Ано та ція: Ме та кон кур су: роз ви ток здат нос ті
до твор чої ді яль нос ті, по шу ки по кра щен ня про -
фе сій ної під го тов ки май бут ніх пе да го гів-му зи -
кан тів; удос ко на лен ня й по глиб лен ня те о ре тич -
них і прак тич них знань і вмінь, роз ви ток ін те ре су
й лю бо ві до во каль но-хо ро во го мис тец т ва, ви яв -
лен ня об да ро ва них сту ден тів

Ме то дич на роз роб ка «Ме то ди ка про ве ден ня
за нят тя-зма ган ня з тех ні ки гри у во лей бол з ви -
ко ри стан ням муль ти ме дій ної пре зен та ції»
Гу лиць ка На та лія Ми ко ла їв на, ви кла дач фі зич -
ного ви хо ван ня, Боб ро виць кий ко ледж еко но -
міки та ме нед ж мен ту ім. О. Май но вої 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 нят тя во лей бо лом —
ефек тив ний спо сіб зміц нен ня здо ров’я та фі зич -
но го роз вит ку. Пра виль на ор га ні за ція за нять
сприяє зміц нен ню опор но-ру хо во го апа ра ту й
удос ко на лен ню всіх фун к цій ор га ніз му

Стат тя «За сто су ван ня еле мен тів ди стан цій -
но го на вчан ня при ви кла дан ні фа хо вих дис цип -
лін про гра му ван ня»
Гу мен на Те тя на Ми ко ла їв на, ви кла дач фа хо вих
дис цип лін про гра му ван ня, Чер ні вець кий по лі тех -
ніч них ко ледж.
Ано та ція: Ме тою стат ті є ознай ом лен ня з пе ре ва -
га ми ви ко ри стан ня тех но ло гій ди стан цій но го на -
вчан ня та з до сві дом їх за сто су ван ня в під го тов ці
тех ні ків-про гра міс тів у ДВНЗ «Чер ні вець кий по -
лі тех ніч ний ко ледж»

Роз роб ка за нят тя «Про гра му ван ня за дач роз -
га лу же ної струк ту ри» з дис цип лі ни «Вступ
до спе ці аль нос ті»
Гу мен на Те тя на Ми ко ла їв на, ви кла дач фа хо вих
дис цип лін про гра му ван ня, Чер ні вець кий по лі тех -
ніч ний ко ледж.
Ано та ція: План-кон с пект за нят тя, ме та яко го —
ввес ти по нят тя про прос ті й скла де ні умо ви,
роз га лу жен ня в про гра му ван ні, ознай о ми ти
з син так си сом і се ман ти кою опе ра то ра роз га лу -
жен ня в мо ві Пас каль, на вчи ти скла да ти й ко ду -
ва ти ал го рит ми з роз га лу жен ня ми, під би ра ти
тес то ві вхід ні да ні; роз ви ва ти твор чі здіб нос ті
і ло гіч не мис лен ня, пам’ять, ува гу; фор му ва ти
на вич ки по шу ку зв’яз ку ви вче но го ма те рі а лу
з жит тям, умін ня кон с пек ту ва ти й ви ко рис то ву -
ва ти тер мі но ло гію про гра му ван ня; ви хо ву ва ти
ін те рес до май бут ньої про фе сії, про фе сій ну
тру до ву ком пе тен т ність, твор че про фе сій не
мис лен ня; спри я ти фор му ван ню уваж нос ті, аку -
рат нос ті, дис цип лі но ва нос ті, по си дю чос ті, са -
мо стій нос ті

Стат тя «Роль і міс це прак тич но го на вчан ня
в під го тов ці фа хів ців аг рар ної га лу зі»
Да ви го ра Олек сандр Ва си льо вич, ви кла дач, 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: 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 прак ти ка бу ла й за ли ша -
єть ся го лов ною ком по нен тою про фе сій ної під го -
тов ки мо лод шо го спе ці а ліс та, по каз ни ком йо го
фа хо вої ді євос ті
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Стат тя «Фор му ван ня про фе сій ної ком пе тен -
т нос ті май бут ніх фа хів ців у га лу зі управ лін ня»
Да ви го ра Те тя на Ана то лі їв на, ви кла дач, 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: 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 фор му ван ня ефек тив -
но го ме ха ніз му під го тов ки кон ку рен тос п ро -
мож но го ме нед же ра має ґрун ту ва ти ся на син те -
зі знань, умінь і на ви чок; за сво єн ні сту ден том
те о ре тич них знань і ме то дич но го ін стру мен -
тарію

Стат тя «Твор чий під хід до ви бо ру ме то дів
і форм ор га ні за ції про це су на вчан ня з вузь -

ких дис цип лін»
Де ми ден ко Ві ра Іва нів на, ви кла дач, Нов го род-Сі -
вер  ське ме дич не учи ли ще 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 вчаль на ді яль ність
про хо дить ефек тив ні ше і дає якіс ні ші ре зуль та ти,
як що в сту ден та ви ни ка ють яс к ра ві, гли бо кі мо -
ти ви, які ви кли ка ють ба жан ня ді яти ак тив но, пе -
ре ма га ти труд но щі, упев не но про су ва ти ся до по -
став ле ної ме ти

Стат тя «Проб ле ми за сто су ван ня тес тів під
час ви вчен ня 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: У стат ті роз гля ну то пси хо ло го-пе да го -
гіч ні за ко но мір нос ті ви ко ри стан ня тес тів на за -
нят тях з іно зем ної мо ви та їх роль у роз крит ті ін -
ди ві ду аль них особ ли вос тей сту ден тів. Ви світ ле но
пи тан ня що до ці лей і ви дів мов них тес тів. Опи са -
но ви мо ги до тес тів і роз роб ки про грам тес ту ван -
ня. Особ ли ва ува га скон цен т ро ва на на проб ле мах
за сто су ван ня тес тів під час ви вчен ня іно зем ної
мо ви

Стат тя «Інфор ма цій но-ко му ні ка цій ні
тех но ло гії при під го тов ці тех ні ків га зо во го
гос по дар ст ва»
За гри вий Ро ман Андрій о вич, ви кла дач спец 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 -
тавська 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 най важ ли ві ша ри са су час -
но го на вчан ня — йо го спря мо ва ність на те, щоб
на вчи ти сту ден тів не ли ше при сто со ву ва ти ся, а й
ак тив но ді яти в си ту а ці ях, які за зна ли со ці аль них
змін

Роз роб ка за нят тя «По до рож пла не тою
комп’ютер ної гра фі ки»
За їка Артем Олек сій о 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: План-кон с пект за нят тя, ме та яко го —
за кріп лен ня по нять про век тор ні та рас т ро ві зоб -
ра жен ня, по нять ко лір ної сис те ми, влас ти вос тей
век тор них і рас т ро вих зоб ра жень, мож ли вос тей
гра фіч них ре дак то рів; удос ко на лен ня на ви чок
ро бо ти із зоб ра жен ня ми за со ба ми MS Paint; роз -
ви ток пі зна валь них ін те ре сів і мис лен ня; ви хо -
ван ня ін фор ма цій ної куль ту ри сту ден тів, уваж -
нос ті, дис цип лі но ва нос ті, ак тив нос ті, умін ня пра -
цю ва ти в ко ман ді

Ме то дич на роз роб ка «Наш ко ледж» з ан г лій -
 ської мо ви за про фе сій ним спря му ван ням
Зміг род  ська Ні на Сер гі їв на, ви кла дач, Боб -
ровиць 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: Ме то дич на роз роб ка міс тить на вчаль ні
ма те рі а ли, не об хід ні для про ве ден ня за нят тя
із за зна че ної те ми з ви ко ри стан ням ін тер ак тив -
ної ме то ди ки, не тра ди цій них форм і ме то дів ор га -
ні за ції на вчаль ної ді яль нос ті сту ден тів

Стат тя «Го лос і ро бо та з ним»

Зуб ко Дмит ро Іва но вич, ви кла дач по ста нов ки го -
ло су, 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 кож ній лю ди ні по трі бен
рух ли вий, дзвін кий го лос: ви кла да чу, сту ден ту,
ви хо ва те лю до шкіль но го за кла ду. Над го ло сом
по тріб но пра цю ва ти, щоб він став кра си вим

Стат тя «Роль кон цер т мей с те ра у ви хо ван ні
твор чої осо бис тос ті спі ва ка у кла сі по ста нов ки
го ло су»
Зуб ко Та ма ра Фе до рів на, 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 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 мис тец т во аком па не -
мен ту — це ан самбль, у яко му фор те пі а но на ле -
жить ве ли чез на, аж ні як не під соб на роль, що не
ви чер пу єть ся су то служ бо ви ми фун к ці я ми
гармо ній ної та рит міч ної під трим ки пар т не ра.
Пра виль ні ше бу ло б ста ви ти пи тан ня не про
аком па не мент (тоб то про якесь усе ж пі ді гру ван -
ні со ліс то ві), а про ство рен ня во каль но го або ін -
стру мен таль но го ан сам б лю

Роз роб ка за нят тя «Ма га зи ни та по куп ки»
з ан г лій  ської мо ви
Зуб риць ка Окса на Зе но нів на, ви кла дач ан г лій -
 ської мо ви, Сам бір  ський пе да го гіч ний ко ледж ім.
І. Фи лип ча ка Львів  ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект за нят тя з муль ти ме дій -
ною під трим кою. Objectives: to revise and reinforce
vocabulary connected with shops and shop
departments; to learn and practice new words,
phrases and word combinations of Everyday English
on the basis of the topic «Shops and Shopping»; to
present and reinforce grammar «Order of Adjec -
tives» on the basis of exercises; to improve students’
communicative skills; to develop students’ reading
and listening habits for specific information; to train
creative habits on the basis of writing tasks; to
practice cooperation in groups and pairs; to widen
the students’ outlook

Роз роб ка за нят тя «Фі ло со фія щас тя» Гри го -
рія Ско во ро ди» з кур су «Осно ви фі ло соф  ських
знань»
Ігна тюк Оле на Пет рів на, ви кла дач, Світ ло вод -
 ський по лі тех ніч ний ко ледж Кі ро во град  сько го
на ці о наль но го тех ніч но го уні вер си те ту, Кі ро во -
град  ська обл.
Ано та ція: План-кон с пект за нят тя на за яв ле ну те -
му, ме та яко го — оха рак те ри зу ва ти сут ність сис -
те ми фі ло соф  ських по гля дів Гри го рія Ско во ро ди;
ви зна чи ти основ ні ідеї те о рії «спо рід не ної пра ці»;
роз ви ва ти на вич ки са мо стій ної й до слід ниць кої
ро бо ти; фор му ва ти вмін ня пра цю ва ти з тек с то ви -
ми дже ре ла ми ін фор ма ції; спри я ти на ці о наль но-
пат рі о тич но му ви хо ван ню

Роз роб ка за нят тя «Кон ку рен ція. Фун к ції, ви -
ди та ме то ди кон ку рен ції» з еко но міч ної те о рії
Ка лаш ник Мак сим Вік то ро вич, ви кла дач сус піль -
них дис цип лін, Ні ко поль  ське пе да го гіч не учи ли -
ще Кри во різь ко го на ці о наль но го уні вер си те ту,
Дніп ро пет ров  ська обл.
Ано та ція: План-кон с пект за нят тя, ме та яко го —
сфор му ва ти знан ня про зміст по нят тя «кон ку -
рен ція», «олі го по лія», «мо но по лія», про фун к ції,
ви ди та ме то ди кон ку рен ції; роз ви ва ти вмін ня
ви зна ча ти по зи тив ні та не га тив ні ри си кон ку -
рен ції, за до по мо гою про ек т ної ді яль нос ті на -
вчи ти ана лі зу ва ти рів ні й ме то ди кон ку рен ції,
ро би ти ви снов ки про зна чен ня кон ку рен ції для
спо жи ва ча та ви роб ни ка, роз ви ва ти вмін ня пра -
цю ва ти в гру пах і від сто ю ва ти свою дум ку; про -
дов жи ти фор му ва ти ло гіч не мис лен ня, на вич ки
по рів нян ня; ви хо ву ва ти еко но міч ну куль ту ру
спо жи ва ча, го тов ність за хи ща ти влас ні пра ва
спо жи ва ча

Роз роб ка за нят тя «Бер лін — сто ли ця Ні меч -
чи ни. Ви знач ні міс ця Бер лі на. Міс та ми Ні меч чи -
ни. Pr?teritum» з ні мець кої мо ви

Кап рі ор На та ля Ге ор гі їв на, ви кла дач ні мець кої
та ан г лій  ської мов, Ме лі то поль  ське учи ли ще
куль ту ри За по різь кої обл.
Ано та ція: План-кон с пект за нят тя, на вчаль на ме та
яко го — зна ти пра виль ну ви мо ву основ них
дифтон гів і бук вос по лу чень, гра ма тич ну бу до ву
про сто го ми ну ло го ча су; удос ко на ли ти знан ня
про сто ли цю Ні меч чи ни, її ви знач ні міс ця; умі ти
ло гіч но та по слі дов но бу ду ва ти свої від по ві ді
інозем ною мо вою; вес ти мо но ло гіч не і діа ло гіч не
мов лен ня; фор му ва ти лек сич ні на вич ки, фо не -
матич ний слух, слу хо ву пам’ять; да ва ти пов ні й
обґрун то ва ні від по ві ді на за пи тан ня; на вчи ти
вико ну ва ти тес то ві за вдан ня та вес ти бе сі ду
за темою

Роз роб ка за нят тя «За бруд нен ня на вко лиш -
ньо го се ре до ви ща» з ан г лій  ської мо ви
Ков тун Оле ся Ва си лів на, ви кла дач іно зем ної фі -
ло ло гії, Ні ко поль  ське пе да го гіч не учи ли ще Кри -
во різь ко го на ці о наль но го уні вер си те ту Дніп ро -
пет ров  ської обл.
Ано та ція: Роз роб ка за нят тя на за яв ле ну те му

Стат тя «Кон ст ру ю ван ня оп ти маль но го куль -
тур но-освіт ньо го се ре до ви ща в ака де міч ній
групі як умо ва її успіш ної адап та ції до умов
навчан ня»
Ко лен чен ко Оле на Ана то лі їв на, ви кла дач, ку ра -
тор гру пи, ме то дист, Нов го род-Сі вер  ське ме дич -
не учи ли ще 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 ви світ ли ла основ ні фун к ції ке рів -
ни ка-ку ра то ра сту дент  ської гру пи

Роз роб ка за нят тя «Ро бо та з фа хо вим тек с том
зі спе ці а лі зо ва них га зет або жур на лів» з фран -
цузь кої мо ви
Кре ко тень Оле на Ва лен ти нів на, стар ший ви кла -
дач, Сум  ський на ці о наль ний аг рар ний уні вер -
ситет.
Ано та ція: План-конспект заняття на заявлену
тему. Situation d'apprentissage : afin de pre’parer un
expose’ les e’tudiants doivent se familiariser avec le
vocabulaire scientifique. Objectifs: lecture, structu -
ration d’un plan, apprentissage du vocabulaire pro -
fes sionnel dans l’agroalimentaire

Ме то дич на роз роб ка «Ви ко ри стан ня су час -
них ме то дів на вчан ня (з до сві ду ро бо ти

цик ло вої ко мі сії еко но міч них дис цип лін)»
Куц Вік то рія Іва нів на, ви кла дач, Кі ро во град  ський
ма ши но бу дів ний ко ледж Кі ро во град  сько го на ці о -
наль но го тех ніч но го уні вер си те ту.
Ано та ція: Ме то дич ний по сіб ник роз ра хо ва ний
на ви кла да чів, які став лять со бі за ме ту по стій не
са мо вдос ко на лен ня, твор чу ор га ні за цію на вчаль -
но го про це су, вмін ня під три му ва ти по зи тив ний
імідж

Стат тя «Ме то ди ка про ве ден ня те о ре тич но го
на вчан ня з дис цип лі ни «Орга ні за ція і пла ну ван -
ня ді яль нос ті аг рар них фор му вань»
Ле ден ко Оль га Пет рів на, ви кла дач еко но міч 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 -
 ської обл.
Ано та ція: Ме тою дис цип лі ни є от ри ман ня те о -
ретич них знань і на бут тя прак тич них на ви чок
з пи тань ефек тив но го ви ко ри стан ня ви роб ни чих
ре сур сів, ра ці о наль ної ор га ні за ції пра ці, ви со ко -
ефек тив но го ве ден ня аг рар но го біз не су в умо вах
рин ко вої кон ку рен ції

Стат тя «Особ ли вос ті фак то рин гу як ін стру -
мен ту мі ні мі за ції де бі тор  ської за бор го ва нос ті»
Ля шен ко Ал ла Ми ко ла їв на, ви кла дач, Хар ків -
 ський об лі ко во-еко но міч ний тех ні кум-ін тер нат
ім. Ф. Г. Анан чен ка.
Ано та ція: У стат ті роз гля ну то те о ре тич ні за са ди
фак то рин гу як од но го з най ефек тив ні ших ін стру -
мен тів під трим ки біз не су в су час них рин ко вих
умо вах. Роз гля ну то основ ні пе ре ва ги фак то рин гу
як ін стру мен ту бо роть би із де бі тор  ською за бор -
го ва ніс тю
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Роз роб ка ви хов но го за хо ду «Who knows more
about William Shakespeare?» з ан г лій  ської мо ви
Мель ник Те тя на Ва лен ти нів на, ви кла дач іно зем -
них мов, Хер сон  ське учи ли ще куль ту ри.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду 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 ти ві зу ва ти ви вче ну лек си ку,
роз ви ва ти мис лен ня, ви хо ву ва ти вмін ня пра цю -
ва ти в гру пах, куль ту ру спіл ку ван ня, ви хо ву ва ти
та під три му ва ти мо ти ва цію до ово ло дін ня іно зем -
ною мо вою, роз ви ва ти на вич ки слу хан ня й го во -
рін ня, ін те рес до твор чос ті

Роз роб ка за нят тя «Склад ні роз рі зи. По -
значен ня» з тех ніч но го крес лен ня на 1-му

кур сі
Млин ко Ле ся Йо си пів 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 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 — за крі пи ти знан ня про пе -
ре рі зи та прос ті роз рі зи, їх утво рен ня, зоб ра жен -
ня на крес лен ні; сфор му ва ти знан ня про склад ні
роз рі зи, їх по зна чен ня; на вчи тись як най пов ні ше
уяв ля ти фор му пред ме та; спри я ти фор му ван ню
на ви чок са мо стій ної ро бо ти з опор ни ми кон с пек -
та ми, ро бо чи ми крес лен ня ми де та лей, які міс тять
роз рі зи

Роз роб ка за нят тя «Ви на хо ди та ви на хід ни -
ки» з ан г лій  ської мо ви
Мо мо тен ко Світ ла на Ми ко ла їв на, ви кла дач ан г -
лій  ської мо ви, Но во бузь кий пе да го гіч ний ко ледж
Ми ко ла їв  ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект за нят тя, ме та яко го —
по глиб лю ва ти й роз ши рю ва ти знан ня з те ми;
удос ко на лю ва ти на вич ки чи тан ня, ауді ю ван ня й
ус но го мов лен ня; роз ви ва ти вмін ня пра цю ва ти
са мо стій но, у па рах і в гру пах у різ них на вчаль -
них си ту а ці ях, ви слов лю ва ти осо бис ту дум ку,
мов ну здо гад ку та мов лен нє ву ре ак цію, ло гіч не
мис лен ня, пам’ять; ви хо ву ва ти твор че став лен ня
й пі зна валь ний ін те рес до ви вчен ня ан г лій  ської
мо ви

Стат тя «За сто су ван ня мо ні то рин го вих тех -
но ло гій в управ лін  ській ді яль нос ті ме дич но го
учи ли ща»
Ни ки фо рен ко Та ма ра Ва си лів на, ди рек тор, Нов -
го род-Сі вер  ське ме дич не учи ли ще Чер ні гів -
 ської обл.
Ано та ція: У ма те рі а лі з до сві ду ро бо ти ав тор ка
пи ше, що мо ні то рин го вий під хід у на вчаль но му
за кла ді дає ке рів ни ку мож ли вість по ба чи ти успі -
хи й не до лі ки в ді яль нос ті пед ко лек ти ву, внес ти
ко рек ти ви; ство ри ти со ці аль но-пси хо ло гіч ні умо -
ви для са мо ре а лі за ції ко лек ти ву; про сте жи ти
за змі на ми в освіт ньо му про це сі; от ри ма ти ма те -
рі а ли і під ста ви для по рів нян ня, ана лі зу; спла ну -
ва ти по даль шу ро бо ту ад мі ніс т ра ції, ви зна чи ти
при чи ни не га тив них рей тин гів за кла ду; про -
гнозу ва ти об’єк тив ні да ні ди на мі ки освіт ньо го
про це су

Ме то дич на роз роб ка «Тех но ло гія від тво рен -
ня сіль  сько гос по дар  ських тва рин»
Ні кі тен ко На дія Ми ко ла їв на, ви кла дач, Мас лів -
 ський аг рар ний тех ні кум ім. П. Х. Гар ка во го Бі ло -
цер ків  сько го на ці о наль но го аг рар но го уні вер си -
те ту, Ми ро нів  ський рай он Ки їв  ської обл.
Ано та ція: У ре ко мен да ці ях ви світ ле но: особ ли -
вос ті ста те вих ор га нів тва рин; ре гу ля цію ста те вої
фун к ції; тех но ло гію ра ці о наль но го утри ман ня,
го дів лі, ви ко ри стан ня плід ни ків; осно ви й ме то ди
одер жан ня спер ми від плід ни ків; ме то ди оцін ки
якос ті спер ми; тех но ло гію роз бав лен ня, збе рі ган -
ня, транс пор ту ван ня спер ми, штуч но го осі ме нін -
ня; фі зіо ло гію й діа гнос ти ку ва гіт нос ті; фі зіо ло -
гію ро дів і пі сля ро до во го пе рі о ду; хво ро би й ано -
ма лії мо лоч ної за ло зи; при чи ни не плід нос ті
та ве те ри нар ну гі не ко ло гію й ан д ро ло гію

Роз роб ка за нят тя «Ди тя чі тво ри ви тя зів мо -
ло дої ук ра їн  ської по езії (В. Си мо нен ко, М. Він -

гра нов  ський, Л. Кос тен ко)» з кур су «Ди тя ча лі те -
ра ту ра»
Нуж да Ва лен ти на Пет рів на, ви кла дач-ме то дист,
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 за нят тя на за яв ле ну
тему з муль ти ме дій ною під трим кою (ме ді ап ре -
зента ція до да єть ся), ме та яко го — по знай о ми ти
з ди тя чи ми тво ра ми шіс т де сят ни ків; до нес ти
особ ли вос ті лі рич но го та лан ту, са мо бут ню ма не -
ру твор чос ті; прак тич но ви про бу ва ти свої си ли
і вмін ня в ана лі зі вір шів, по ба чи ти ре зуль та ти
влас них про фе сій них спроб; спри я ти ви хо ван ню
лю бо ві до ху дож ньої лі те ра ту ри

Стат тя «Ви ко ри стан ня ме то ду про ек тів на за -
нят тях з ні мець кої мо ви для фор му ван ня й роз -
вит ку ко му ні ка тив ної ком пе тен ції сту ден тів»
Осад ча Світ ла на Іва нів на, ви кла дач ні мець кої мо -
ви, 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 ме тод про ек тів зав ж ди
ске ро ва ний на са мо стій ну ді яль ність сту ден тів —
ін ди ві ду аль ну, пар ну чи гру по ву. Ме тод зав ж ди
має на ува зі ви рі шен ня яко їсь проб ле ми, що пе -
ред ба чає, з од но го бо ку, ви ко ри стан ня різ но ма -
ніт них ме то дів, за со бів на вчан ня, а з ін шо го — ін -
тег ру ван ня знань, умінь з різ но ма ніт них об лас тей
на уки, тех ні ки, тех но ло гії

Роз роб ка прак тич но го за нят тя «Ви ко нан ня
те ма тич ної ком по зи ції “Моя Укра ї на”» з об ра -
зот вор чо го мис тец т ва з ме то ди кою на вчан ня
на 4-му кур сі
Осад ча Те тя на Во ло ди ми рів на, ви кла дач об ра зот -
вор чо го мис тец т ва з ме то ди кою на вчан ня, Ні ко -
поль  ське пе да го гіч не учи ли ще Кри во різь ко го на -
ці о наль но го уні вер си те ту, Дніп ро пет ров  ська обл.
Ано та ція: План-кон с пект за нят тя на за яв ле ну те -
му, ме та яко го — вчи ти по слі дов но го ма лю ван ня
еле мен тів ком по зи ції «Моя Укра ї на» та ство рен -
ня за галь ної ком по зи ції; роз ви ва ти вмін ня пра -
цю ва ти в тех ні ці ак ва ре лі, ес те тич ний смак; ви хо -
ву ва ти пат рі о тич ні по чут тя, твор че став лен ня
до ро бо ти

Роз роб ка за нят тя «Ха рак тер лю ди ни, її ма не -
ри та по ве дін ка» з ан г лій  ської мо ви
Пет ров  ська Алі на Ми ко ла їв на, ви кла дач ан г лій -
 ської мо ви, Но во бузь кий пе да го гіч ний ко ледж
Ми ко ла їв  ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект за нят тя на за яв ле ну те -
му. Objectives: to practice using the vocabulary on
the topic; to develop communicative skills using
active vocabulary on the topic; to foster students’
listening and reading skills for specific information;
to encourage pupils to talk about people’s cha -
racters; to widen students’ knowledge on the topic;
to teach students to work in team with a partner in
the group and the ability to listen others; to develop
students’ creative abilities

До слід ниць ка ро бо та «Ве ли кий ук ра ї нець,
наш зем ляк — М. Даш ке вич»

По лі щук Ні на Ка зи ми рів на, ви кла дач сус піль них
дис цип лін, Го ло вин  ське ви ще про фе сій не учи ли -
ще не руд них тех но ло гій Чер ня хів  сько го р-ну
Жи то мир  ської обл.
Ано та ція: Ро бо та при свя че на ві до мо му іс то ри ко -
ві та лі те ра ту ро знав це ві, ака де мі ку Ми ко лі Пав -
ло ви чу Даш ке ви чу

Ігро ва ін те лек ту аль но-роз ва жаль на про -
гра ма «Ну мо, хлоп ці!» для сту ден тів ІV кур -

су, знав ців еко но мі ки
По ло ні на Олек сан д ра Ми ко ла їв на, за ві ду вач від -
ді лен ня «Ви роб ниц т во і пе ре роб ка про дук ції рос -
лин ниц т ва», 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
універ 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 — ор га ні зу ва ти ак тив не до звіл ля сту ден тів,
спри я ти роз вит ку ува ги, пам’яті, ло гіч но го мис -
лен ня, кміт ли вос ті, ви на хід ли вос ті, сприт нос ті,

здо ро во го гу мо ру, ви яв лен ню ін ди ві ду аль них
якос тей, ор га ні за тор  ських і твор чих здіб нос тей
то що

Роз роб ка за нят тя «Ство рен ня крес лен ня
прин ци по вої елек т рич ної схе ми» з ін же нер ної
та комп’ютер ної гра фі ки
Со ко ло ва Люд ми ла 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,
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),
на вчаль на ме та яко го — сис те ма ти зу ва ти знан ня,
за сво є ні під час лек цій них за нять і в про це сі са -
мо стій ної під го тов ки; сфор му ва ти на вич ки в тех -
ні ці ви ко нан ня крес лен ня прин ци по вої елек т рич -
ної схе ми за до по мо гою сис те ми «Ком пас-Елек т -
рик Express», про гра ми «Ком пас 3D-V13»

Роз роб ка за нят тя «За хво рю ван ня, що пе ре -
да ють ся ста те вим шля хом. Кон т ра цеп ція.

Аборт» з основ ва ле о ло гії
Соя Андрій Во ло ди ми ро вич, ви кла дач при род ни -
чих дис цип лін, за ві ду вач від ді лен ня «До шкіль на
осві та», 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 за нят тя, ме та яко го —
з’ясу ва ти рі вень знань про СНІД, за хво рю ван ня,
що пе ре да ють ся ста те вим шля хом, ва гіт ність, за -
со би кон т ра цеп ції, аборт; сис те ма ти зу ва ти знан -
ня з цих тем; про дов жи ти роз гляд основ них проб -
лем, що по род жує СНІД у сві то вих мас ш та бах;
роз гля ну ти спо со би про фі лак ти ки СНІДу, за хво -
рю вань, що пе ре да ють ся ста те вим шля хом, за со -
би кон т ра цеп ції; роз ви ва ти на уко вий сві то гляд
сту ден тів; ви хо ву ва ти бе реж ли ве став лен ня до
сво го здо ров’я, стиль по ве дін ки

За хист на вчаль них про ек тів
Стра ту лат Те тя на Во ло ди ми рів на, ви кла дач ін -
фор ма ти ки, Ні ко поль  ське пе да го гіч не учи ли ще
Кри во різь ко го на ці о наль но го уні вер си те ту Дніп -
ро пет ров  ської обл.
Ано та ція: Ме та про ек тів — уза галь ни ти, сис те ма -
ти зу ва ти й за крі пи ти те о ре тич ні та прак тич ні на -
вич ки, ак ти ві зу ва ти твор чу ді яль ність за со ба ми
су час них ін фор ма цій них тех но ло гій; роз ви ва ти
твор чі здіб нос ті, ком пе тен т ність, ора тор  ські на -
вич ки, умін ня ви сту па ти пе ред ауди то рією й від -
сто ю ва ти свою по зи цію, пра цю ва ти в ко лек ти ві,
за сто со ву ва ти між пред мет ні зв’яз ки; фор му ва ти
ес те тич ні сма ки, здат ність до кон т ро лю й са мо -
кон т ро лю; ви хо ву ва ти по чут тя вза є мо до по мо ги

Стат тя «Ви ко ри стан ня ін но ва цій них му зич -
них тех но ло гій на вчан ня — за по ру ка під го тов ки
ви со ко ква лі фі ко ва них фа хів ців»
Су хо лі та Ган на Іва нів на, ви кла дач основ но го
та до дат ко во го му зич но го ін стру мен ту (фор те пі а -
но), 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 ав тор ка
пи ше, що ме та ро бо ти та успіх об ра но го на прям -
ку ро бо ти з ви ко ри стан ням ін но ва цій них тех но -
ло гій у сис те мі му зич но го ви хо ван ня за ле жить
від са мо го вчи те ля, йо го про фе сі о на ліз му, твор -
чос ті, май с тер нос ті і ба жан ня впро вад жу ва ти
нові тех но ло гії у фор му ван ня сис тем них знань,
все біч но го роз вит ку ди ти ни в прак ти ку своєї про -
фе сій ної ді яль нос ті

Стат тя «Шля хи ме то дич но го са мо вдос ко на -
лен ня в умо вах не пе рер в ної про фе сій ної осві ти»
Те лій Га ли на Ми хай лів на, ви кла дач біо ло гії, Чор -
т ків  ський дер жав ний ме дич ний ко ледж Тер но -
піль  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 од нією з важ ли вих ви -
мог до су час но го ви кла да ча є го тов ність до по -
стій но го са мо роз вит ку й осо бис тіс но го зро стан -
ня. Нам не об хід но зна ти свої силь ні та слаб кі сто -
ро ни, по стій но фор му ва ти в со бі внут ріш нє
ба жан ня до са мо вдос ко на лен ня, яке є не од мін -
ною умо вою до сяг нен ня про фе сі о на ліз му
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Роз роб ка за нят тя «Vegetables. A potato plant»
з ан г лій  ської мо ви
Те рьо хі на На та лія Олек сі їв на, стар ший ви кла дач
ка фед ри іно зем них мов, Сум  ський на ці о наль ний
аг рар ний уні вер си тет.
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 — сис те ма ти зу ва ти й уза галь ни ти
знан ня з те ми, роз ви ва ти на вич ки ус но го мов -
лен ня, чи тан ня й ауді ю ван ня, діа ло гіч но го й мо -
но ло гіч но го мов лен ня, умін ня са мо стій но ви рі -
шу ва ти проб ле ми на осно ві ви вче ної лек си ки,
ви ра жа ти ар гу мен то ва не став лен ня до проб ле -
ми, пра виль но струк ту ру ва ти, уза галь ню ва ти й
ана лі зу ва ти ма те рі ал; фор му ва ти від по ві даль не
став лен ня до про фе сії аг ро но ма, роз ви ва ти кру -
го зір, ви вча ю чи фа хо ву лек си ку об ра ної спе ці а -
лі за ції

Роз роб ка ін тег ро ва но го за нят тя «A Person
in the Business conversation» з ети ки й ан г -

лій  ської мо ви
Ткач Окса на Ва си лів на, стар ший 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),
ме та яко го — по гли би ти й уза галь ни ти знан ня
про особ ли вос ті ді ло во го спіл ку ван ня, зок ре ма,
куль тур ні й мов лен нє ві (не вер баль ні) від мін нос ті
різ них кра їн; спри я ти роз вит ку пі зна валь ної ді -
яль нос ті, умін ню ана лі зу ва ти от ри ма ну ін фор ма -
цію та ви ко рис то ву ва ти її в но вій си ту а ції; спри я -
ти фор му ван ню ді ло вих якос тей і куль ту ри спіл -
ку ван ня; ви хо ву ва ти то ле ран т не став лен ня
до пред с тав ни ків ін ших куль тур і по ва гу до тра ди -
цій сво го на ро ду

Роз роб ка за нят тя «Machine Tools and Pro -
duction» з іно зем ної (ан г лій  ської) мо ви за про фе -
сій ним спря му ван ням
Ткач Окса на Ва си лів на, стар ший 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 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), на вчаль на ме та яко го — фор му -
ван ня та за кріп лен ня лек си ко-гра ма тич них на ви -
чок ус но го мов лен ня, на ви чок чи тан ня з ме тою
ро зу мін ня ін фор ма ції й ауді ю ван ня

Роз роб ка за нят тя «Ecology. Environmental
protection» з іно зем ної мо ви (ан г лій  ської)

за про фе сій ним спря му ван ням
Тка чен ко Оле на Бо ри сів на, кан ди дат пе да го гіч -
них на ук, до цент ка фед ри іно зем них мов, Сум -
 ський на ці о наль ний аг рар ний уні вер си тет.
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 — сис те ма ти зу -
ва ти та уза галь ни ти знан ня з те ми, роз ви ва ти
на вич ки ус но го мов лен ня; роз ви ва ти на вич ки
діа ло гіч но го та мо но ло гіч но го мов лен ня; вмін -
ня са мо стій но ви рі шу ва ти проб ле ми на осно ві
ви вче ної лек си ки, ви ра жа ти ар гу мен то ва не
від но шен ня до по став ле ної проб ле ми, пра виль -
но струк ту ру ва ти, уза галь ню ва ти та ана лі зу -
вати ма те рі ал; фор му ва ти від по ві даль не від но -
шен ня до при ро ди, проб лем на вко лиш ньо го се -
ре до ви ща, спри я ти ви хо ван ню еко ло гіч ної
куль ту ри

Ме то дич на роз роб ка «За со би діа гнос ти ки
рів ня освіт ньо-про фе сій ної під го тов ки» з дис -
цип лі ни «Осно ви елек т ро при во да»
Усти мен ко Юлія Во ло ди ми рів на, ви кла дач елек т -
ро тех ніч них дис цип лін, Дніп ро дзер жин  ський ме -
та лур гій ний ко ледж Дніп ро пет ров  ської обл..
Ано та ція: До роз роб ки увій ш ли те ми «Пе да го гіч -
ний кон т роль у сис те мі ви щої осві ти», «При кла ди
фор му ван ня тес то вих за вдань», «Тес то ві за вдан -
ня за кри тої фор ми», «Тес то ві за пи тан ня від кри -
то го ти пу», «Си ту а цій ний тест», «Ме то ди ка фор -
му ван ня ба зи тес то вих за вдань», «Ме то ди ка оці -
ню ван ня якос ті знань сту ден тів»

Стат тя «Фор му ван ня со ці о куль тур ної ком пе -
тен т нос ті май бут ніх аг ра рі їв у про це сі ви вчен ня
гу ма ні тар них дис цип лін»
Фо мен ко Те тя на Ми ко ла їв на, ви кла дач ка фед ри
іно зем них мов, Сум  ський на ці о наль ний аг рар ний
уні вер си тет.
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 клю чо вим ас пек том со -
ці а лі за ції осо бис тос ті, роз вит ку її як ком пе тен т -
но го фа хів ця вва жа єть ся про цес на бут тя про фе -
сій но зна чу щих і жит тє вих якос тей. З-по між про -
фе сій но-осо бис тіс них якос тей, не об хід них для
успіш ної ді яль нос ті й роз вит ку осо бис тос ті аг ра -
рія, мож на ви ок ре ми ти спіль ні озна ки: мо біль -
ність, здат ність прий ма ти адек ват ні рі шен ня, ви -
три ва лість, спо сте реж ли вість, ем па тія й то ле ран -
т ність, здат ність при сто со ву ва тись до но вих умов

Роз роб ка за нят тя «Су час на бри тан  ська му -
зика» з іно зем ної мо ви за про фе сій ним спря -
муван ням
Фо мі на Яна Ле о ні дів на, ви кла дач іно зем ної фі ло -
ло гії, Ні ко поль  ське пе да го гіч не учи ли ще Кри во -
різь ко го на ці о наль но го уні вер си те ту, Дніп ро пет -
ров  ська обл.
Ано та ція: План-кон с пект за нят тя, ме та яко го —
уза галь ни ти і сис те ма ти зу ва ти знан ня, умін ня
і на вич ки вжи ван ня ви вче них лек сич них оди ниць
і гра ма тич них кон ст рук цій з те ми для ви ко -
ристан ня їх у мов лен ні; удос ко на лю ва ти якість
мов лен ня, на вич ки ауді ю ван ня, мо но ло гіч но го
мов лен ня, чи тан ня іно зем ною мо вою; зба га чу ва -
ти те ма тич ний лек сич ний за пас, роз ши рю ва ти
кру го зір, спри я ти ба жан ню пі зна ва ти но ве про
му зи ку кра ї ни, мо ва якої ви вча єть ся; роз ви ва ти
твор чі мов лен нє ві на вич ки; ви хо ву ва ти куль ту ру
мов лен ня, по ве дін ки, за ці ка ви ти і спри я ти ба -
жан ню са мо вдос ко на лен ня, са мо роз вит ку, твор -
чос ті у на вчан ні

Роз роб ка за нят тя «Ба ланс як еле мент ме то ду
бух гал тер  сько го об лі ку»
Цю цю ра Ле ся Гри го рів на, ви кла дач спец дис цип -
лін, Ржи щів  ський ін дус т рі аль но-пе да го гіч ний
тех ні кум Ки їв  ської обл.
Ано та ція: У роз роб ці ви кла де но ме то ди ку про -
веден ня від кри то го за нят тя з дис цип лі ни «Бух -
галтер  ський об лік» за те мою «Ба ланс як еле мент
ме то ду бух гал тер  сько го об лі ку». За ви дом за нят -
тя — лек ція, за ти пом — ком бі но ва не. Автор ви -
ко рис то вує різ но ма ніт ні ме то дич ні прий о ми
та муль ти ме дій ні за со би на вчан ня

Ме то дич на роз роб ка «По за ауди тор на ро -
бо та з гео гра фії у ви щих на вчаль них за -

кладах»
Чай ка Алі на Вла дис ла вів на, ви кла дач гео гра фії,
Не мі ша їв  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, Бо ро дян  ський р-н Ки їв  ської обл.
Ано та ція: На вчаль но-ме то дич ні ма те рі а ли з дис -
цип лі ни «Гео гра фія», що скла да ють ся зі стат ті
«По за ауди тор на ро бо та з гео гра фії», сце на рію ви -
хов но го за хо ду «По до рож кра ї на ми Євро со ю зу»,
на вчаль но го се мі на ру «Ре кре а цій но-ту рис тич ні
ре сур си Іта лії» та муль ти ме дій них пре зен та цій

Роз роб ка за нят тя «Не без печ ні гео ло гіч ні
яви ща на те ри то рії міст Укра ї ни» з ур бо е -

ко ло гії
Чер ниш Окса на Олек сан д рів на, ви кла дач еко ло -
гіч них дис цип лін, Дніп ро дзер жин  ський енер ге -
тич ний тех ні кум Дніп ро пет ров  ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект за нят тя на за яв ле ну те -
му, ме та яко го — по вто ри ти основ ні ви ди не без -
печ них гео ло гіч них про це сів; спо ну ка ти до до -
слід жен ня на слід ків і при чин не без печ них гео ло -
гіч них ка та строф у сві ті й Укра ї ні; ово ло ді ти
на вич ка ми по шу ку не об хід ної ін фор ма ції за до -
по мо гою Іnternet і ро бо ті з при клад ни ми про гра -
ма ми Microsoft PowerPoint, Microsoft Word

Роз роб ка за нят тя «Про грам ність у му зич -
них тво рах» з му зич но го ін стру мен та для

2-го кур су пед ко лед жу

Чи жев  ська Оль га Юрі їв на, ви кла дач му зи ки, 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 за нят тя з муль ти ме -
дійною 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 знан ня з те ми,
роз ши ри ти знан ня про ін но ва цій ні тех но ло гії
вико нан ня му зич них тво рів, пе ре ві ри ти рі вень
го тов нос ті до ви сту пу; сфор му ва ти на вич ки кон -
цен т ру ван ня ува ги під час ви ко нан ня тво рів
у при сут нос ті ауди то рії, роз ви ва ти вмін ня син те -
зу ва ти сло вес ні ме то ди на вчан ня й му зич ної
ілюс т ра ції з ві де оп ре зен та ці я ми, ви ко нав  ські
здіб нос ті, ар тис тизм, пси хо ло гіч ну са мо ре гу ля -
цію, емо цій не, за ці кав ле не став лен ня до му зи ки,
твор чу уяву; ви хо ву ва ти за ці кав ле ність дис цип лі -
ною, праг нен ня са мо стій но от ри му ва ти знан ня,
спри я ти фор му ван ню му зич но-ес те тич но го сма -
ку, ви хо ву ва ти про фе сій ні ри си, куль ту ру слу -
хан ня му зи ки, ін те рес до му зич но го мис тец т ва

Роз роб ка за нят тя «PIGS (Сви ні) (грам.
Infinitive constructions)» з ан г лій  ської мо ви

Чир ва Андрій Сер гій о вич, до цент, Сум  ський на -
ці о наль ний аг рар ний уні вер си тет.
Ано та ція: План-кон с пект за нят тя, прак тич на ме -
та яко го — ак ти ві зу ва ти та сис те ма ти зу ва ти
вживан ня лек сич них оди ниць з те ми, за крі пи ти
гра фіч ний об раз ви вче них слів, на вчи ти сприй -
ма ти ін фор ма цію на слух, ак ти ві зу ва ти на вич ки
чи тан ня, фор му ва ти на вич ки ус но го мо но ло гіч -
но го та діа ло гіч но го мов лен ня, по гли би ти лек сич -
ні знан ня, на вчи ти ви ра жа ти ан г лій  ською мо вою
свої дум ки та пе ре ко нан ня що до сви ней та їх роз -
ве ден ня, за крі пи ти прой де ний ма те рі ал

Роз роб ка ви хов но го за хо ду «З іс то рії про фе -
сії бу ді вель ни ка»
Ши пі ло ва Іри на Юрі їв на, ви кла дач-ме то дист іно -
зем ної мо ви, Сум  ський бу ді вель ний ко ледж.
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 про фе сій ної
са мо сві до мос ті; при щеп лен ня лю бо ві та по ва ги
до об ра ної про фе сії

Ме то дич ний по сіб ник для ви ко нан ня роз -
ді лу «Ви бір ти пів і роз ра ху нок ре лей но го

за хис ту» дип лом но го про ек ту для спе ці аль нос ті
«Тех ніч не об слу го ву ван ня і ре монт при стро їв
елек т ро пос та чан ня за ліз ниць»
Шпак Ган на Ки ри лів на, ви кла дач, Слов’ян  ський
ко ледж транс пор т ної інф ра струк ту ри До нець -
кої обл.
Ано та ція: Ме то дич на роз роб ка при зна че на до -
помог ти сту ден там пра виль но ви ко на ти роз діл
«Ви бір ти пів і роз ра ху нок ре лей но го за хис ту»
дип лом но го про ек ту, що сто су єть ся те ми тя го вої
під стан ції по стій но го або змін но го стру му

Роз роб ка ви хов но го за хо ду «Я — гро ма дя нин
і пат рі от дер жа ви»
Щер би на Юлія Ми хай лів на, стар ший ви кла дач
ка фед ри іно зем них мов, Сум  ський на ці о наль ний
аг рар ний уні вер си тет.
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 сту ден -
тів про рід ну дер жа ву, роз кри ти суть по нять «гро -
ма дя нин», «пат рі от», «пат рі о тизм»; роз ви ва ти
праг нен ня бу ти сві до мим гро ма дя ни ном Укра ї ни
і її пат рі о том; ви хо ву ва ти лю бов до рід ної зем лі,
до своєї дер жа ви

Стат тя «Роль між пред мет них зв’яз ків у фор -
му ван ні про фе сій ної ком пе тен т нос ті май бут ніх
фа хів ців»
Щу рук Юрій Пет ро вич, ви кла дач, Но во во -
линський елек т ро ме ха ніч ний ко ледж Во лин -
 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 при ви вчен ні спе ці аль них
пред ме тів до сить час то до во дить ся опи ра ти ся
на знан ня сту ден тів із су між них пред ме тів (ма те -
рі а лоз нав ст во, ма те ма ти ка, фі зи ка, хі мія, тех ніч -
не крес лен ня). То му при під го тов ці до за нят тя
зі спец дис цип лі ни ви кла дач по ви нен звер та ти
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серйоз ну ува гу на ви вчен ня зміс ту су між них дис -
цип лін і ви роб ни чо го на вчан ня

Стат тя «Під ви щен ня ін те ре су до ви вчен ня
ма те ма ти ки в на вчаль них за кла дах куль ту ри»
Яки мен ко На та ля Ми хай лів на, ви кла дач ма те ма -
ти ки, Хер сон  ське учи ли ще куль ту ри.
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 ро бо та сту ден тів спря -
мо ва на в бік роз вит ку твор чої осо бис тос ті, скла -
ла ся си ту а ція, що біль шість з них вва жає ма те -
мати ку склад ною дис цип лі ною і вже має пси хо -
логіч ний бар’єр пе ред нею. Цей страх бу ти
«остан нім» галь мує сприй нят тя ма те рі а лу на за -
нят ті й ви кли кає ба жан ня бу ти ли ше спо сте рі га -
чем. Ще й по ши ре на хиб на дум ка, що ма те ма ти ка
твор чій осо бис тос ті не по тріб на

Роз роб ка за нят тя «Між на род на транс пор т на
до ку мен та ція» з ан г лій  ської мо ви за про фе сій -
ним спря му ван ням
Яро щук Ми ро сла ва Ана то лі їв на, ви кла дач ан г лій -
 ської мо ви, Рів нен  ський ав то тран с пор т ний ко -
ледж На ці о наль но го уні вер си те ту вод но го гос по -
дар ст ва та при ро до ко рис ту ван ня.
Ано та ція: План-кон с пект за нят тя з ме то дич ни ми
до дат ка ми, прак тич на ме та яко го — ак ту а лі зу ва -
ти й ак ти ві зу ва ти про фе сій ний лек сич ний за пас
з те ми; тре ну ва ти ус не мов лен ня в ти по вій про -
фе сій ній си ту а ції; на вча ти ро зу мі ти й від тво рю -
ва ти на слух ко рот кі мо но ло гіч ні по ві дом лен ня
з те ми; на вчи ти ся пра цю ва ти з про фе сій ною до -
ку мен та цією; удос ко на лю ва ти на вич ки спіл ку -
ван ня у хо ді спіль но го об го во рен ня за вдань

Все світ ня іс то рія

Роз роб ка уро ку «Куль ту ра Се ред ньо віч ної
Євро пи» із все світ ньої іс то рії в 7-му кла сі
Бо рець ка На дія Ва си лів на, учи тель гео гра фії, іс -
то рії, основ здо ров’я, Пло ти чан  ська шко ла Ко зів -
 сько го рай о ну Тер но піль  ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко го —
роз гля ну ти на дбан ня се ред ньо віч ної куль ту ри,
ви зна чи ти ви знач ні по ста ті цьо го пе рі о ду; сфор -
му ва ти вмін ня ви ді ля ти ха рак тер ні ри си се ред -
ньо віч но го сві то гля ду й ар хі тек тур них сти лів;
ознай о ми ти з різ но ма ніт тям ду хов но го сві ту се -
ред ньо віч ної лю ди ни, особ ли вос тя ми за род -
ження куль ту ри Від род жен ня; роз ви ва ти цін ніс ні
орі єн та ції, за галь но куль тур ну ком пе тен т ність,
умін ня ви слов лю ва ти суд жен ня що до роз вит ку
се ред ньо віч ної куль ту ри і на уки та їхньо го впли -
ву на су час ну ци ві лі за цію, умін ня пра цю ва ти са -
мо стій но й за ме то дом «на вча ю чи — вчу ся», на -
вич ки твор чої й до слід ниць кої ді яль нос ті, мов лен -
нє ву ком пе тен т ність; ви хо ву ва ти бе реж ли ве
став лен ня до куль тур ної спад щи ни, ін те рес до ви -
вчен ня іс то рії; спри я ти ста нов лен ню ес те тич них
уяв лень і ху дож ньо го сма ку

Роз роб ка уро ку «Яким бу ло по всяк ден не
жит тя рим лян» із все світ ньої іс то рії в 6-му кла сі
Буць ка Люд ми ла Сер гі їв на, учи тель іс то рії, Хар -
ків  ська спе ці а лі зо ва на шко ла № 11 з по глиб ле ним
ви вчен ням окре мих пред ме тів.
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 — сфор му -
ва ти в уч нів уяв лен ня про особ ли вос ті ста нов лен -
ня та роз вит ку міс та Рим, опра цю ва ти ар хі тек ту -
ру міс та, роз гля ну ти особ ли вос ті по бу ту та тра ди -
цій міс тян, роз ви ток сис те ми осві ти; сфор му ва ти
уяв лен ня про зна чен ня міс та та йо го вне сок у здо -
бут ки ци ві лі за ції Ста ро дав ньо го сві ту

Роз роб ка уро ку «Ре лі гія ста ро дав ніх гре -
ків» із все світ ньої іс то рії в 6-му кла сі

Дер кач Ва лен тин Ва ле рій о вич, учи тель іс то рії
та пра во знав ст ва, За по різь ка шко ла № 87.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко го —
на при кла ді ре лі гії ста ро дав ніх гре ків по ка за ти
роль при род них і со ці о куль тур них фак то рів роз -
вит ку ре лі гій них уяв лень, ство ри ти уяв лен ня про
особ ли вос ті дав ньо г рець кої ре лі гії, ха рак тер них

рис пан те о ну бо гів; роз ви ва ти вмін ня вста нов лю -
ва ти зв’язок між кон к рет ни ми іс то рич ни ми умо -
ва ми жит тє ді яль нос ті лю дей і особ ли вос тя ми їх
сві до мос ті; роз ви ва ти на вич ки ро бо ти в гру пі, ін -
тер ак тив но го ви вчен ня но во го ма те рі а лу; ви хо ву -
ва ти ін те рес до ан тич ної куль ту ри, по чут тя ко лек -
ти віз му

Роз роб ка уро ку «Вер саль  ський до го вір. Лі га
На цій» із все світ ньої іс то рії в 10-му кла сі
Дон цо ва Ле ся Во ло ди ми рів на, учи тель іс то рії,
Чеме 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 — на вчи ти ха рак те ри зу ва ти про цес по -
во єн но го мир но го вре гу лю ван ня; по ка за ти по зи ції
сто рін на Па ризь кій мир ній кон фе рен ції; роз кри -
ти ре зуль та ти й на слід ки кон фе рен ції; за крі пи ти
на вич ки ана лі зу та зі став лен ня іс то рично го ма те -
рі а лу, умін ня роз гля да ти іс то рич ні яви ща в кон к -
рет но-іс то рич них умо вах; ви хо ва ти уч нів у ду сі
пат рі о тиз му, на ці о наль ної сві до мос ті та гід нос ті

Роз роб ка уро ку «Дав ньо г рець ка мі фо ло гія,
ре лі гія і на ука як спо сіб сві то сприй нят тя лю дей.
Антич ні Олім пій  ські іг ри» із все світ ньої іс то рії
в 6-му кла сі
За ха ро ва Ма ри на Ми ко ла їв на, учи тель іс то рії,
Дніп ро дзер жин  ська шко ла № 20 ім. О. І. Стов би
Дніп ро пет ров  ської обл..
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко го — да -
ти уяв лен ня про ре лі гій ні ві ру ван ня гре ків, ви -
зна чи ти особ ли вос ті фор му ван ня куль ту ри Дав -
ньої Гре ції, сфор му ва ти уяв лен ня про дав ньо -
грець ку мі фо ло гію, опи су ва ти по дви ги мі фіч них
ге ро їв; роз гля ну ти до сяг нен ня грець кої на уки;
роз ви ва ти вмін ня ана лі зу ва ти іс то рич ний ма те рі -
ал, по яс ню ва ти суд жен ня дав ньо г рець ких фі ло -
со фів, фор му ва ти суд жен ня про цін нос ті ста ро -
дав ніх гре ків; удос ко на лю ва ти на вич ки ро бо ти
з під руч ни ком та іс то рич ни ми тек с та ми, умі ти ви -
ді ля ти го лов не; роз ви ва ти на вич ки ро бо ти в гру -
пі; ви хо ву ва ти ін те рес до іс то рії та за галь но люд -
 ських цін нос тей

Роз роб ка уро ку «Схід ний по хід Алек сан д ра
Ма ке дон  сько го й утво рен ня йо го ім пе рії» із все -
світ ньої іс то рії у 6-му кла сі
Куш нір Ма рія Ми хай лів на, учи тель іс то рії та пра -
во знав ст ва, По ло гів  ський НВК «ЗОШ І–ІІІ сту -
пе нів — ДНЗ» Ва силь ків сько го рай о ну Ки їв -
 ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко го — роз -
кри ти при чи ни та суть Схід но го по хо ду, сха рак те -
ри зу ва ти основ ні бит ви; оці ни ти осо бу Алек сан д -
ра Ма ке дон  сько го як лю ди ни, ви дат но го стра те га,
дер жав но го ді яча; фор му ва ти на вич ки са мо стій ної
ро бо ти з іс то рич ни ми дже ре ла ми, на вич ки гру по -
вої ро бо ти, роз ви ва ти вмін ня склада ти іс то ри ко-
пси хо ло гіч ні пор т ре ти, удос ко на лю ва ти на вич ки
вста нов лен ня при чин но-на слід ко вих зв’яз ків; ви -
хо ву ва ти вмін ня спів пра цю ва ти, са мо стій ність, ор -
га ні зо ва ність, від по ві даль ність, фор му ва ти со ці -
аль ну та по лі куль тур ну ком пе тен т ність

Роз роб ка уро ку «Скан ди нав  ські на ро ди»
із все світ ньої іс то рії в 7-му кла сі

Пі ка ло ва Лі лія Вік то рів на, учи тель іс то рії, Ки їв -
 ська спе ці а лі зо ва на шко ла № 185 ім. Во ло ди ми ра
Вер над  сько го.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле ну те му.
Пі сля уро ку уч ні змо жуть: по ка зу ва ти на кар ті
Скан ди нав  ські кра ї ни й по хо ди скан ди нав  ських
на ро дів; роз кри ва ти зміст по нять і тер мі нів: «ві -
кін ги», «нор ма ни», «ва ря ги», «дра кар», «ко нунг»,
«скаль ди», «са ги», «бон ди», «тинг», «бер бер ки»,
«Каль мар ська унія»; оха рак те ри зу ва ти особ ли -
вос ті жит тя пів ніч них на ро дів; ана лі зу ва ти при -
чи ни й на слід ки за во ю вань нор ма нів; опи су ва ти
ду хов ний світ на ро дів Пів ніч ної Євро пи

Роз роб ка уро ку «У чо му особ ли вос ті при ро ди
і гос по дар ст ва Ста ро дав ньо го Єгип ту» із все світ -
ньої іс то рії в 6-му кла сі

Са у ляк На та лія Во ло ди ми рів на, учи тель іс то рії,
Ви лян  ська шко ла То маш піль  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 та ме то дич ни ми до дат ка ми, ме -
та яко го — ознай о ми ти з гео гра фіч ним по ло жен -
ням і при род ни ми умо ва ми Дав ньо го Єгип ту,
основ ни ми за нят тя ми дав ніх єгип тян, по ка за ти
вза ємо зв’язок зай ня тос ті на се лен ня з при род ни -
ми умо ва ми; про дов жу ва ти роз ви ва ти вмін ня
кри тич но мис ли ти, ана лі зу ва ти, ро би ти ви снов -
ки, ви слов лю ва ти влас ну дум ку; ви хо ву ва ти ін те -
рес до іс то рич ної спад щи ни на ро ду для все біч но -
го роз вит ку

Гео гра фія

Роз роб ка уро ку «Кра ї ни Євро пи» з гео гра фії
у 10-му кла сі
Бе ган Оле на Ге ор гі їв на, учи тель гео гра фії, Дніп -
ро дзер жин  ська шко ла № 5 іме ні Г. Ро ма но вої
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 кра ї ни Євро пи, по вто ри ти,
уза галь ни ти й сис те ма ти зу ва ти ма те рі ал за ви -
вче ною те мою; ви зна чи ти рі вень ово ло дін ня
знан ня ми, умін ня ми й на вич ка ми; фор му ва ти
вмін ня й на вич ки ро бо ти з кар тою; ви хо ву ва ти
за ці кав ле ність до ви вчен ня кра їн Євро пи, по чут -
тя за лу чен ня до про це сів єв ро ін тег ра ції; роз ши -
рю ва ти кру го зір

Роз роб ка уро ку «Еко но міч ні рай о ни Укра ї -
ни» з гео гра фії в 9-му кла сі
Бик Ми ро сла ва Бог да нів на, учи тель гео гра фії,
Со каль  ська са на тор на за галь но ос віт ня шко ла-ін -
тер нат іме ні Т. Г. Шев чен ка Львів  ської обл.
Ано та ція: Уза галь ню валь ний урок з те ми «Еко -
но міч не рай о ну ван ня Укра ї ни» ство ре ний з ме -
тою: по вто ри ти, сис те ма ти зу ва ти ма те рі ал про
еко номіч ні рай о ни Укра ї ни; роз ви ва ти на -
вички порівнян ня та уза галь нен ня, ана лі зу
та син те зу ма те рі а лу; ви хо ву ва ти твор чий під -
хід, ба жан ня са мо стій но ство рю ва ти ди дак тич -
ні ма те рі а ли за те мою, роз ви ва ти ана лі тич ні
здіб нос ті, пе ре віри ти рів ні за сво єн ня на вчаль -
но го ма те рі а лу, во ло дін ня умін ня ми й на вич -
ками

Роз роб ка уро ку «Іта лія» з гео гра фії в 10-му
кла сі
Бон д зюх На дія Бог да нів на, ви кла дач біо ло гії, гео -
гра фії, Тер но піль  ське ви ще про фе сій не учи ли ще
тех но ло гій та ди зай ну.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, освіт ня ме та
яко го — сха рак те ри зу ва ти ЕГП, при род ні умо ви
і ре сур си Іта лії, ви зна чи ти особ ли вос ті на се лен ня
і про від ні га лу зі гос по дар ст ва, зна чен ня ін тег ра -
цій них про це сів у фор му ван ні гос по дар ст ва кра ї -
ни; фор му ва ти сис те му знань про пе ре ду мо ви й
при чи ни ви со ко го роз вит ку гос по дар ст ва, га лу зі
спе ці а лі за ції, еко но міч ні зв’яз ки кра ї ни; про вес -
ти між пред мет ні зв’яз ки з іс то рією, іно зем ною
мо вою, біо ло гією

Роз роб ка уро ку «Гео ло гіч на бу до ва та ре -
льєф Пів ніч ної Аме ри ки» з гео гра фії в 7-му кла сі
Бо рець ка На дія Ва си лів на, учи тель гео гра фії, іс -
то рії, основ здо ров’я, Пло ти чан  ська шко ла Ко зів -
 сько го рай о ну Тер но піль  ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко го — до -
слі ди ти вза ємо зв’язок між тек то ніч ною бу до вою
і ре льє фом; ознай о ми ти з ре льє фом і ко па ли на ми
Пів ніч ної Аме ри ки, роз кри ти роль вул ка ніз му й
дав ньо го зле де нін ня у фор му ван ні ре льє фу Пів -
ніч ної Аме ри ки; роз ви ва ти вмін ня пра цю ва ти
з те ма тич ни ми кар та ми, по рів ню ва ти ре льєф Пів -
ніч ної й Пів ден ної Аме ри ки; по яс ню ва ти при чи -
ни роз мі щен ня ко па лин на те ри то рії ма те ри ка;
ана лі зу ва ти й ро би ти ви снов ки про за леж ність
при ро ди ма те ри ка від особ ли вос тей йо го ре льє -
фу; ви хо ву ва ти по ва гу до дум ки ін ших, са мо стій -
ність, ці ка вість до ви вчен ня пред ме та, ба жан ня
по до ро жу ва ти
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Роз роб ка уро ку «Роль лан д шаф тів у ста -
нов лен ні ду хов нос ті ук ра їн  сько го на ро ду»

з гео гра фії в 10-му кла сі
Бу ря Світ ла на Пет рів на, за ступ ник ди рек то ра
з на вчаль но-ви хов ної ро бо ти, учи тель гео гра фії,
Си нель ни ків  ська шко ла № 1 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 ни ти знан ня про лан д шаф -
ти, їх ню ес те тич ну й ду хов ну цін ність; по гли би ти
по нят тя «ду хов ність», з’ясу ва ти роль лан д шаф тів
у ста нов лен ні ду хов нос ті на ро ду Укра ї ни; роз ви -
ва ти ес те тич ні сма ки, при щеп лю ва ти лю бов
до рід но го краю, ви хо ву ва ти гор дість за куль тур -
не на дбан ня ук ра їн  сько го на ро ду

Роз роб ка уро ку «Еко ло гіч ний бу ди нок»
з гео гра фії в 10-му кла сі

Бу ря Світ ла на Пет рів на, за ступ ник ди рек то ра,
учи тель гео гра фії, Си нель ни ків  ська шко ла № 1
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 — ви зна чи ти озна ки еко ло гіч но го бу -
дин ку; на вчи ти ся роз роб ля ти ре ко мен да ції бу дів -
ниц т ва еко ло гіч но го бу дин ку; ви хо ву ва ти бе реж -
ли ве став лен ня до при род них ре сур сів і на ці о -
наль них тра ди цій на шо го на ро ду, роз ви ва ти
ди зай нер  ські вмін ня

Роз роб ка уро ку «Антар к ти да й Антар к ти ка.
Антар к ти да — льо до вий ма те рик пла не ти» з гео -
гра фії в 7-му кла сі
Га за рян Люд ми ла Іва нів на, учи тель гео гра фії
та еко но мі ки, При луць ка гім на зія № 1 ім. Ге ор гія
Во ро но го Чер ні гів  ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко го —
сфор му ва ти по нят тя «Антар к ти ка»; фор му ва ти
знан ня про від крит тя, до слід жен ня, гео гра фіч не
по ло жен ня, ре льєф, клі мат та ор га ніч ний світ
Антар к ти ди; роз ви ва ти ін те рес до ви вчен ня те ми
на при кла дах по дви гів по ляр ни ків; ви хо ву ва ти
гор дість і пат рі о тизм, умін ня до ся га ти ме ти й до -
ла ти труд но щі; фор му ва ти на вич ки вста нов лю ва -
ти за ко но мір нос ті по ши рен ня при род них умов,
пов’яза них з гео гра фіч ним по ло жен ням; удос ко -
на лю ва ти вмін ня пра цю ва ти з кар та ми; роз ви ва -
ти вмін ня вста нов лю ва ти при чин но-на слід ко ві
зв’яз ки

Роз роб ка уро ку «Сві то вий оке ан» з гео гра фії
в 6-му кла сі
Га лен ко Ін на Пет рів на, учи тель гео гра фії, Чка -
лов  ський НВК Чу гу 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 — уза галь ни ти знан ня з те ми «Сві то -
вий оке ан», умі ти ро би ти ви снов ки, ана лі зу ва ти
ін фор ма цію; удос ко на лю ва ти вмін ня та на вич ки
ро бо ти з кар та ми; фор му ва ти не стан дар т не мис -
лен ня; ви хо ву ва ти ін те рес до пред ме та, від по ві -
даль ність і то ва ри  ськість

Роз роб ка уро ку «Хар чо ва про мис ло вість»
з гео гра фії в 9-му кла сі
Гоп ка Ін на Ле о ні дів на, учи тель гео гра фії, Дніп ро -
дзер жин  ська шко ла № 28 Дніп ро пет ров  ської обл.
Ано та ція: Роз роб ка уро ку на за яв ле ну те му, ме та
яко го — знай о ми ти з га лу зе вим скла дом, особ ли -
вос тя ми спе ці а лі за ції, прин ци па ми роз мі щен ня,
проб ле ма ми й пер с пек ти ва ми роз вит ку хар чо вої
про мис ло вос ті; по ка за ти особ ли вос ті хар чо вої
про мис ло вос ті сво го краю; роз ви ва ти вмін ня й
на вич ки са мо стій но ро би ти ви снов ки на осно ві
ви вче но го ма те рі а лу, ви ко рис то ву ва ти на бу ті
знан ня в по всяк ден но му жит ті, ви хо ву ва ти еко -
ло гіч ну куль ту ру, твор чий під хід до ви ко нан ня
не стан дар т них за вдань

Роз роб ка уро ку «Рів нин ний ре льєф Укра ї ни»
з гео гра фії у 8-му кла сі
Гри щен ко Те тя на Сер гі їв на, учи тель, Кри во різь -
ка шко ла № 27 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 — сис те ма ти зу ва ти і по -

гли би ти знан ня про ре льєф і си ли, які йо го фор -
му ють; сфор му ва ти знан ня про особ ли вос ті роз -
та шу ван ня основ них форм ре льє фу Укра ї ни; роз -
ви ва ти прак тич ні вмін ня й на вич ки ро бо ти з фі -
зич ною кар тою Укра ї ни; ви хо ву ва ти ін те рес
до ви вчен ня гео гра фії

Роз роб ка уро ку «Тва рин ний світ Укра ї ни»
з гео гра фії у 8-му кла сі
Дер кач Світ ла на Ми ко ла їв на, за ступ ник ди рек -
тора з ви хов ної ро бо ти, Ки їв  ська спе ці а лі зо ва на
шко ла № 139 з по глиб ле ним ви вчен ням ма те ма -
тики.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко го —
роз ши ри ти знан ня про ба гат ст во тва рин но го сві -
ту Укра ї ни; з’ясу ва ти, як він змі ню вав ся про тя гом
гео ло гіч но го ча су; ви яви ти, у яких фа у ніс тич них
ком п лек сах про жи ва ють тва ри ни; по знай о ми ти
з ви да ми тва рин, що за не се ні до Чер во ної кни ги
Укра ї ни; з’ясу ва ти суть аклі ма ти за ції й ре ак лі ма -
ти за ції; спри я ти фор му ван ню еко ло гіч ної куль ту -
ри, бе реж ли во го став лен ня до при ро ди

Роз роб ка уро ку «Ре льєф Афри ки» з гео гра фії
у 7-му кла сі
Дер кач Світ ла на Ми ко ла їв на, за ступ ник ди рек -
тора з ви хов ної ро бо ти, Ки їв  ська спе ці а лі зо ва на
шко ла № 139 з по глиб ле ним ви вчен ням ма те ма -
тики.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко го — до -
слі ди ти вза ємо зв’язок між тек то ніч ною бу до вою
ма те ри ка і йо го ре льє фом; ознай о ми ти з ре льє -
фом і ко рис ни ми ко па ли на ми Афри ки; по яс ни ти
при чи ни роз мі щен ня ко рис них ко па лин на те ри -
то рії Афри ки; ви хо ва ти по ва гу до дум ки ін ших,
са мо стій ність, ко лек тив ність; роз ви ну ти ло гіч не
гео гра фіч не мис лен ня, умін ня пра цю ва ти з те ма -
тич ни ми кар та ми, ана лі зу ва ти, ро би ти ви снов ки,
по рів ню ва ти, до слід жу ва ти, зна хо ди ти розв’язок
у по шу ко во-до слід ниць кій ді яль нос ті; праг ну ти
ство ри ти ко лек тив од но дум ців

Роз роб ка уро ку «Яви ща се па ра тиз му та
зброй ні кон ф лік ти. По лі ти ко-гео гра фіч не по ло -
жен ня. Ха рак те рис ти ка ПГП ре гі о ну, кра ї ни»
з гео гра фії в 10-му кла сі
Ді дик Зо ря на Орес тів на, учи тель гео гра фії, еко -
но мі ки, Львів  ська шко ла-лі цей «Орі я на».
Ано та ція: План-кон с пект уро ку з муль ти ме -
дійною під трим кою, ме та яко го — ви зна чи ти
значен ня по нят тя ПГП; роз ви ну ти вмін ня са мо -
стій но ха рак те ри зу ва ти ПГП ре гі о ну та кра ї ни;
зі став ля ти гео гра фіч ні й еко но міч ні по дії і про це -
си, пра цю ва ти з різ ни ми дже ре ла ми, са мо стій но
до бу ва ти ін фор ма цію; ви хо ву ва ти гро ма дя ни на
Укра ї ни; го ту ва ти до сві до мої учас ті в сус піль но -
му жит ті Укра їн  ської дер жа ви, усві дом лю ва ти її
роль і міс це в Євро пі і сві ті, фор му ва ти в уч нів від -
по ві даль ність за до лю Укра ї ни, Євро пи, сві ту

Роз роб ка уро ку «Внут ріш ня бу до ва Зем лі»
з гео гра фії в 6-му кла сі
Ді дук Оле на Во ло ди ми рів на, учи тель, Дніп ро пет -
ров  ська шко ла № 50.
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 за те мою;
фор му ва ти знан ня про вул ка ни й гей зер, їх ню
будо ву, дію; роз ви ва ти гео гра фіч не мис лен ня, пі -
зна валь ну ак тив ність, кру го зір, твор чу уяву;
вихо ву ва ти вмін ня пра цю ва ти, са мо стій но
та в гру пах, від по ві даль ність, ін те рес до пі знан ня
на вко лиш ньо го сві ту

Роз роб ка уро ку «Па лив на про мис ло вість»
з гео гра фії в 9-му кла сі
Дя чен ко Світ ла на Ва си лів на, учи тель гео гра фії,
Ки їв  ська спе ці а лі зо ва на шко ла № 97 з по глиб ле -
ним ви вчен ням ан г лій  ської мо ви iм. О. Те лі ги.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку з муль ти ме -
дійною під трим кою (ме ді ап ре зен та ція до да єть -
ся), ме та яко го — сха рак те ри зу ва ти особ ли вос ті
розвит ку па лив ної про мис ло вос ті, ознай о ми ти
з міс цем і рол лю га лу зі в гос по дар ст ві кра ї ни,
фор му ва ти вмін ня пра цю ва ти з те ма тич ни ми
та кон тур ни ми кар та ми, да ва ти ха рак те рис ти ку

струк тур но-ви роб ни чих зв’яз ків, ана лі зу ва ти
проб ле ми роз вит ку та шля хи під ви щен ня еко но -
міч ної ефек тив нос ті й кон ку рен тос п ро мож нос ті
про мис ло вос ті, ви хо ву ва ти на ці о наль но сві до мо -
го гро ма дя ни на та дбай ли во го гос по да ря

Роз роб ка уро ку «Роль Сте па на Руд ниць ко го
у ви вчен ні при ро ди та гос по дар ст ва Укра ї ни»
з гео гра фії у 8-му кла сі
За яць Бог дан Во ло ди ми ро вич, учи тель гео гра фії
та іс то рії, Но во олек си нець ка шко ла Кре ме нець -
ко го р-ну Тер но піль  ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко го — на -
да ти ві до мос ті про С. Руд ниць ко го, сфор му ва ти
на вич ки ро бо ти з до дат ко вою лі те ра ту рою; за крі -
пи ти пер вин ні знан ня про роль ви дат но го на уков -
ця у ста нов лен ні ук ра їн  ської гео гра фіч ної на уки;
роз ви ва ти вмін ня пра цю ва ти з до дат ко вою лі те -
ра ту рою, іс то рич ни ми дже ре ла ми; ви хо ву ва ти
на ці о наль но сві до ме по ко лін ня ук ра їн ців

Роз роб ка уро ку «Різ но ма ніт ність та утво рен -
ня гір на су хо до лі. Най ви щі й най дов ші го ри сві -
ту» з гео гра фії в 6-му кла сі
Зуб Ла ри са Вік то рів на, учи тель, Мар’їв  ський
НВК «За галь но ос віт ній на вчаль ний за клад — до -
шкіль ний на вчаль ний за клад» 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 ка за ти різ но ма ніт ність і спо со би
утво рен ня гір на су хо до лі; по знай о ми ти з най ви -
щи ми і най дов ши ми го ра ми сві ту; про дов жи ти
фор му ван ня на ви чок ро бо ти з кар то гра фіч ни ми
ма те рі а ла ми та до дат ко ви ми дже ре ла ми гео гра -
фіч них знань; роз ви ва ти до пит ли вість і лю бов до
гео гра фії

Стат тя «За каз ник «Ка мін не се ло» — уні каль -
на пам’ят ка при ро ди Жи то мир щи ни»
Ка лі ні чен ко Оль га Опа на сів на, учи тель, Єміль -
чин ська гім на зія Жи то мир  ської обл.
Ано та ція: «Ка мін не се ло» — це дер жав ний за -
казник міс це во го зна чен ня За мис ло вець ко го ліс -
ниц т ва, що роз та шо ва ний в Олев  сько му рай о ні
Жи то мир  ської об лас ті. Пло ща за каз ни ка ста но -
вить 15 гек та рів. Він є пам’ят кою все ук ра їн  сько го
зна чен ня

Роз роб ка уро ку «Пів ден на Аме ри ка» 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 рай о ну Рів нен -
 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 й уза галь ни ти знан ня
та вмін ня з те ми; з’ясу ва ти рі вень ово ло дін ня на -
вчаль ним ма те рі а лом; про дов жу ва ти фор му ва ти
вмін ня зби ра ти й узагаль ню ва ти гео гра фіч ну ін -
фор ма цію, ро би ти ви снов ки, ви ді ля ти го лов не,
ви слов лю ва ти влас ну дум ку, гур ту ва ти ся в по шу -
ках пра виль но го рі шен ня; роз ви ва ти пі зна валь -
ний ін те рес до гео гра фії, ви ко рис то ву ю чи не -
стан дар т ні фор ми й ме то ди на вчан ня; ви хо ву ва ти
ін те рес до пред ме та, лю бов, бе реж ли ве став лен ня
до при ро ди, за хоп лен ня її кра сою й дос ко на ліс тю,
праг нен ня роз ши ри ти свій кру го зір, знан ня
і вмін ня, друж бу, вза є мо по ва гу

Роз роб ка уро ку «Іта лія» з гео гра фії в 10-му
кла сі
Ко лєс ні ко ва Ін на Вік то рів на, учи тель гео гра фії,
Ко зі їв  ська шко ла Крас но кут  сько го рай о ну Хар -
ків  ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко го —
сфор му ва ти сис те му знань про особ ли вос ті ЕГП
Іта лії, на се лен ня, гос по дар ст во; ви зна чи ти вплив
ЕГП на роз ви ток гос по дар ст ва, те ри то рі аль ні від -
мін нос ті в струк ту рі гос по дар ст ва кра ї ни; роз ви -
ва ти вмін ня пра цю ва ти з під руч ни ком, кар та ми,
комп’юте ром, удос ко на лю ва ти вмін ня офор м -
люва ти от ри ма ні знан ня у ви гля ді пре зен та ції;
ви хо ву ва ти по ва гу до опо нен та під час об го во рю -
ван ня за про по но ва ної проб ле ми, умін ня ви слов -
лю ва ти влас ні дум ки, зна хо ди ти ви хід з різ них
си ту а цій
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Ме то дич на роз роб ка «Гео гра фіч ні іг ри»
з гео гра фії для 6–10-х кла сів

Кон д ра тен ко Оль га Іва нів на, учи тель гео гра фії,
Ла дан  ська гім на зія При луць ко го рай о ну Чер ні -
гів  ської обл.
Ано та ція: Еле мен ти гри на уро ці зай ма ють не ба -
га то ча су (3–5 хв.), до по ма га ють уріз но ма ніт ни ти
урок, зро би ти йо го ці ка вим. Са ме гра до зво ляє за -
ці ка ви ти ди ти ну, зро би ти про цес на вчан ня лег -
ким, ці ка вим. Гра дає уч ням за до во лен ня, за кріп -
лен ня прой де но го ма те рі а лу, лег ке за пам’ято -
вуван ня

Роз роб ка уро ку «На се лен ня та дер жа ви
Афри ки» з гео гра фії в 7-му кла сі
Ко то луп Яна Ана то лі їв на, учи тель, Бо го ду хів  ська
гім на зія № 1 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 по нят тя про на се -
лен ня Афри ки, особ ли вос ті йо го роз мі щен ня, ет -
ніч но го скла ду; роз кри ти де мо гра фіч ні проб ле ми
аф ри кан  сько го кон ти нен ту й ви зна чи ти шля хи
їх розв’язан ня; сис те ма ти зу ва ти знан ня про ета -
пи ста нов лен ня су час ної по лі тич ної кар ти Афри -
ки; за крі пи ти на вич ки ана лі зу ва ти по лі тич ну
кар ту ма те ри ка та по ка за ти зв’яз ки Укра ї ни
з кра ї на ми аф ри кан  сько го кон ти нен ту, роз ви ва -
ти на вич ки са мо стій ної ро бо ти з до дат ко ви ми
дже ре ла ми

Роз роб ка уро ку «Афри ка — ма те рик Сон ця»
з гео гра фії в 7-му кла сі
Ли хо шер с то ва Оле на Вя чес ла вів на, учи тель
геогра фії, Дніп ро дзер жин  ська шко ла № 4
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 — уза галь ни ти знан ня про Афри ку;
удос ко на лю ва ти вмін ня пра цю ва ти з кон тур ною
кар тою; роз ви ва ти ло гі ку мис лен ня, твор чість,
вмін ня вста нов лю ва ти при чин но-на слід ко ві
зв’яз ки, ана лі зу ва ти ін фор ма цію й оці ню ва ти
влас ну на вчаль ну ді яль ність на уро ці; ви хо ву ва ти
стій кий ін те рес до здо бут тя знань, умін ня пра цю -
ва ти в ко ман ді

Роз роб ка уро ку «Основ ні фор ми ре льє фу су -
хо до лу Зем лі. Рів ни ни» з гео гра фії в 6-му кла сі
Ма кар чук Люд ми ла Во ло ди ми рів на, за ступ ник
ди рек то ра з на вчаль но-ви хов ної ро бо ти, учи тель
гео гра фії, 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: План-кон с пект уро ку, ме та яко го — по -
гли би ти й сис те ма ти зу ва ти знан ня про фор ми ре -
льє фу зем ної по вер х ні; сфор му ва ти вмін ня про -
во ди ти сис те ма ти за цію гео гра фіч них об’єк тів
за різ ни ми озна ка ми, ха рак те ри зу ва ти гео гра фіч -
не по ло жен ня рівнин на фі зич ній кар ті та скла да -
ти їх ком п лек с ну ха рак те рис ти ку, пра цю ва ти
з фі зич ною кар тою са мо стій но, вста нов лю ва ти
при чин но-на слід ко ві зв’яз ки в при ро ді; ви хо ву ва -
ти ес те тич не сприй нят тя при ро ди, бе реж ли ве
став лен ня до неї

Роз роб ка уро ку «На се лен ня Ав ст ра лії. Ав ст -
ра лій  ський Со юз» з гео гра фії в 7-му кла сі
Ма лая Окса на Іва нів на, учи тель гео гра фії, Но во -
оде  ська гу ма ні тар на гім на зія 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 — сфор му ва ти знан ня про склад, кіль -
кість і роз мі щен ня на се лен ня Ав ст ра лії; по знай о -
ми ти з особ ли вос тя ми по лі тич ної кар ти ма те ри -
ка; да ти ко рот ку за галь ну ха рак те рис ти ку кра ї ни
Ав ст ра лій  ський Со юз; про дов жи ти фор му ван ня
на ви чок ро бо ти з під руч ни ком, до дат ко вою лі те -
ра ту рою, вмін ня від би ра ти ма те рі ал і ви ді ля ти
в ньо му го лов не; роз ви ва ти до пит ли вість, ін те рес,
ко му ні ка бель ність

Роз роб ка уро ку «При ро да За річ нен щи ни»
з гео гра фії у 8-му кла сі

Мен де люк Світ ла на Ле о ні дів на, учи тель гео гра -
фії, Ку тин  ська шко ла За річ нен  сько го рай о ну Рів -
нен  ської обл.

Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко го —
ці ле спря мо ва но фор му ва ти уяв лен ня і по нят тя
про при ро ду, при род ни чо-гео гра фіч ні про це си
сво го рай о ну; спри я ти твор чо му роз вит ку осо -
бис тос ті; роз ви ва ти ін те рес до гео гра фії рід но го
краю на осно ві кра єз нав чо го ма те рі а лу; ви -
ховува ти не бай ду жу лю ди ну — май бут ньо го
госпо да ря своєї зем лі, лю бов і бе реж ли ве став -
лен ня до при ро ди, цін ніс ні орі єн та ції на її збе ре -
жен ня, гар мо ній ну вза є мо дію з нею та до вкіл лям
України

Роз роб ка уро ку «Річ ки. Ро бо та та ха рак тер
те чії рі чок» з гео гра фії в 6-му кла сі
Мо ще нок На дія Дмит рів на, учи тель гео гра фії,
Хар ків  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 — сфор му ва ти по нят тя про річ ки та їх
основ ні ха рак те рис ти ки: ви тік, гир ло, річ ко ва до -
ли на, за пла ва, рус ло, при то ки, річ ко ва сис те ма,
річ ко вий ба сейн, во до діл, по вінь, па во док, ме -
жень; роз ви ва ти уяв лен ня про ти пи жив лен ня й
вод ний ре жим, ро бо ту й ха рак тер те чії рі чок;
вихо ву ва ти на вич ки спо сте ре жен ня за на вко -
лиш нім се ре до ви щем, дбай ли ве став лен ня до
при ро ди

Роз роб ка уро ку «Мі не ра ли та гір  ські по ро ди,
що скла да ють зем ну по вер х ню» з гео гра фії
в 6-му кла сі
Мо ще нок На дія Дмит рів на, учи тель гео гра фії,
Хар ків  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 — ак ту а лі зу ва ти знан ня про мі не ра ли
і гір  ські по ро ди; роз ви ва ти прак тич ні на вич ки
та вмін ня офор м лю ва ти ко лек цію гір  ських по рід,
ло гіч но мис ли ти, ро би ти уза галь нен ня, умін ня
пра цю ва ти в гру пах, дбай ли ве став лен ня до на -
вко лиш ньо го се ре до ви ща

Роз роб ка уро ку «Алго ритм ви вчен ня еко но -
міч них рай о нів Укра ї ни» з гео гра фії в 9-му кла сі
Му зи ря Лі лія Ми ко ла їв на, учи тель гео гра фії
та еко но мі ки, Тер нів  ський лі цей м. Кри во го Ро гу
Дніп ро пет ров  ської обл..
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко го — по -
вто ри ти по нят тя «еко но міч ний рай он», «чин ни ки
спе ці а лі за ції», «план ЕГХ еко но міч но го рай о ну»;
роз гля ну ти склад те ри то рії, особ ли вос ті ЕГП, на -
се лен ня й тру до ві ре сур си, при род ні умо ви й ре -
сур си, гос по дар ст во та йо го спе ці а лі за цію, транс -
порт та еко но міч ні зв’яз ки При дніп ров  сько го
еко но міч но го рай о ну; роз ви ва ти пам’ять, мо ву,
мис лен ня, умін ня скла да ти ЕКХ, пра цю ва ти з під -
руч ни ком, кар тою, до дат ко вою лі те ра ту рою,
елек т рон ни ми дже ре ла ми знань

Роз роб ка уро ку «При род ні зо ни Пів ден ної
Аме ри ки. Ви сот на по яс ність в Андах. Змі на
приро ди ма те ри ка лю ди ною» з гео гра фії в 7-му
кла сі
Оста пен ко Га ли на Сер гі їв на, учи тель гео гра фії,
Фас тів  ська шко ла № 10 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 — сфор му ва ти уяв лен ня про особ ли -
вос ті й різ но ма ніт ність при род них зон Пів ден ної
Аме ри ки, при род ну зо наль ність і вер ти каль ну по -
яс ність на ма те ри ку, оха рак те ри зу ва ти ти по вих
пред с тав ни ків фло ри й фа у ни цих при род них зон
ма те ри ка; про дов жу ва ти фор му ва ти пі зна валь ну
ак тив ність, умін ня са мо стій но здо бу ва ти знан ня;
роз ви ва ти вмін ня пра цю ва ти з ві зу аль ни ми дже -
ре ла ми, ана лі зу ва ти, ви ді ля ти іс тот ні озна ки, уза -
галь ню ва ти, ро би ти ви снов ки; ви хо ву ва ти ко му -
ні ка бель ність і до пит ли вість, схиль ність до ана лі -
зу й про ве ден ня до слід ниць кої ро бо ти, роз ви ва ти
ін те рес до ви вчен ня гео гра фії

Роз роб ка уро ку «Гео гра фіч не по ло жен ня
Афри ки. До слід жен ня й осво єн ня ма те ри ка»
з гео гра фії в 7-му кла сі
Отор ві на Люд ми ла Дмит рі єв на, учи тель гео гра -
фії, Ва си лів  ська гім на зія «Су зір’я» — 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 — сфор му ва ти пер вин ні на вич ки
скла дан ня ха рак те рис ти ки гео гра фіч но го по ло -
жен ня ма те ри ка; сис те ма ти зу ва ти знан ня уч нів
про основ ні ета пи іс то рії до слід жен ня Афри ки;
удос ко на лю ва ти на вич ки ро бо ти з кар та ми ат ла -
су і до дат ко вою лі те ра ту рою; роз ви ва ти вмін ня
са мо стій но ви зна ча ти гео гра фіч ні ко ор ди на ти й
ви мі рю ва ти від ста ні на кар ті за мас ш та бом і гра -
дус ною сіт кою

Роз роб ка уро ку «Де мо гра фіч ні проб ле ми
в Укра ї ні» з гео гра фії в 9-му кла сі спе ці аль ної
шко ли
Пет рик Ма рія Іва нів на, учи тель-де фек то лог,
При луць ка спе ці аль на шко ла-ін тер нат 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 — пе ре ві ри ти знан ня уч нів з те ми
«На се лен ня Укра ї ни»; ви ро би ти вмін ня ви слов -
лю ва ти ся пе ред ауди то рією й уваж но слу ха ти
сво їх то ва ри шів; роз ви ва ти са мо сві до мість при
ви зна чен ні жит тє вих пла нів, ви хо ву ва ти бе реж -
ли ве став лен ня до здо ров’я, лю бов до Укра ї ни;
ко ри гу ва ти мис лен нє ві про це си, зв’яз не мов -
лення

Ди дак тич ні ма те рі а ли до уро ків гео гра фії
з те ми «Афри ка» для 7-х кла сів

По лі щук Світ ла на Юлі а нів на, учи тель, Шум  ський
НВК «за галь но ос віт ній на вчаль ний за клад І–ІІІ
сту пе нів — гім на зія» Тер но піль  ської обл.
Ано та ція: Ма те рі а ли спри яють роз вит ку кри тич -
но го мис лен ня, роз вит ку твор чих здіб нос тей уч -
нів, фор му ван ню за галь них і спе ці аль них на ви -
чок на уро ках гео гра фії, упро вад жен ню про дук -
тив но го на вчан ня, спри яють під три ман ню
ін те ре су уч нів до гео гра фії, до по ма га ють пе ре ві -
ри ти знан ня та кра ще за сво ї ти на вчаль ний ма те -
рі ал, ство рю ють ат мо сфе ру спів твор чос ті, ви кли -
ка ють по зи тив ні емо ції, до зво ля ють пов ні ше ре -
алі зу ва ти на вчаль ну, роз ви валь ну та ви хов ну
ме ту ро бо ти

Урок-уза галь нен ня з тем «Ав ст ра лія» й
«Антар к ти да» з гео гра фії в 7-му кла сі
Прав дюк Оль га Ми ко ла їв на, учи тель гео гра фії,
Ко те лев  ська шко ла № 4 Пол тав  ської обл..
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко го —
уза галь ни ти знан ня, от ри ма ні при ви вчен ні тем
«Ав ст ра лія», «Антар к ти да»; пе ре ві ри ти рі вень за -
сво єн ня ма те рі а лу; за крі пи ти вмін ня пра цю ва ти
з кар то гра фіч ним ма те рі а лом, тес то ви ми за вдан -
ня ми, роз ви ва ти вмін ня по рів ню ва ти, зна хо ди ти
при чин но-на слід ко ві зв’яз ки; ви хо ву ва ти лю бов
до при ро ди Зем лі

Роз роб ка уро ку «За галь ні особ ли вос ті клі ма -
ту Афри ки. Клі ма тич ні по яси і ти пи клі ма ту
Афри ки» з гео гра фії в 7-му кла сі
Пта шин  ська На та лія Во ло ди ми рів на, учи тель гео -
гра фії, Крим ків  ська ор де на Знак По ша ни шко ла
ім. «Пар ти зан  ської іс к ри» 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 —
ознай о ми ти з про явом го лов них клі ма тот вір них
чин ни ків і ви яви ти на слід ки їхньої дії на при кла ді
те ри то рії Афри ки; уста но ви ти за ко но мір нос ті
змін тем пе ра ту ри і кіль кос ті опа дів; фор му ва ти
по нят тя про клі ма тич ні по яси і ти пи клі ма ту
Афри ки; роз ви ва ти прак тич ні на вич ки пра цю ва -
ти з клі ма тич ни ми кар та ми, ана лі зу ва ти клі ма тич -
ну ін фор ма цію; фор му ва ти на вич ки ло гіч но го
мис лен ня, са мо стій но го опа ну ван ня на вчаль но го
ма те рі а лу, вмін ня ана лі зу ва ти, ви яв ля ти при чин -
но-на слід ко ві зв’яз ки, ро би ти ви снов ки; фор му ва -
ти ін фор ма цій ну, ло гіч ну, прос то ро ву, кар тоз нав -
чу, кра ї ноз нав чу, гео еко ло гіч ну та со ці о куль тур ну
ком пе тен т нос ті; ви хо ву ва ти ін те рес до пред ме та,
то ле ран т не став лен ня од не до од но го

Роз роб ка уро ку «Еко но міч ний по тен ці ал
Укра ї ни» з гео гра фії в 9-му кла сі

Сам чук Оль га Вік то рів на, учи тель гео гра фії, ди -
рек тор шко ли, Ра до мишль  ська шко ла № 4 іме ні
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Іва на Са мо плав  сько го 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 — сха рак те ри зу ва ти по нят тя ВВП,
ВНП, НД, «ста лий роз ви ток», по вто ри ти й по гли -
би ти знан ня про при род но-ре сур с ний по тен ці ал
Укра ї ни; роз ви ва ти вмін ня пра цю ва ти в гру пах,
са мо стій но опра цьо ву ва ти на вчаль ний ма те рі ал,
ви ко рис то ву ю чи різ ні дже ре ла гео гра фіч них
знань; ви хо ву ва ти ана лі тич не й еко но міч не мис -
лен ня, ко му ні ка бель ність, по чут тя друж нос ті, то -
ле ран т нос ті, по ва гу та лю бов до рід ної кра ї ни

Роз роб ка уро ку «Слаб ка лан ка — мікс» з гео -
гра фії у 8-му кла сі
Тра чук Оль га Кос тян ти нів на, учи тель гео гра фії
і при ро доз нав ст ва, Ко тю жин  ська шко ла Зба разь -
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,
ме та яко го — уза галь ни ти й сис те ма ти зу ва ти
знан ня з ви вче них тем; удос ко на ли ти на вич ки ро -
бо ти з кар та ми ат ла су; ви зна чи ти рі вень за сво єн -
ня на вчаль но го ма те рі а лу; роз ви ва ти на вич ки й
умін ня швид ко і пра виль но від по ві да ти на за пи -
тан ня; ви хо ву ва ти еко ло гіч ний сві то гляд уч нів

Роз роб ка уро ку «Основ ні фор ми ре льє фу су -
хо до лу. Рів ни ни» з гео гра фії в 6-му кла сі
Цві гун Ва лен ти на Бо ри сів на, учи тель гео гра фії,
Ка ли нів  ська шко ла № 1 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 знай о ми ти з по нят тям ре льє фу
су хо до лу та йо го фор мою — рів ни на ми; на вчи ти
зна хо ди ти рів ни ни на кар ті, під пи су ва ти їх
на кон тур ній кар ті; звер ну ти ува гу на зна чен ня
рів нин у при ро ді й гос по дар  ській ді яль нос ті;
спри я ти фор му ван ню сві то гляд них ідей про вза -
ємо зв’яз ки та єд ність ком по нен тів при ро ди;
спри я ти еко ло гіч но му ви хо ван ню; роз ви ва ти ін -
те рес до ви вчен ня гео гра фії, ло гіч не мис лен ня,
умін ня об ґ рун то ву ва ти свої по гля ди, ро би ти ви -
снов ки й по рів нян ня, ко рис ту ва ти ся різ ни ми
дже ре ла ми гео гра фіч них знань, ана лі зу ва ти їх

Гро ма дян  ська осві та

Роз роб ка уро ку «Чим мо же пи ша ти ся ук ра ї -
нець» для 7–9-х кла сів
Ко роль ко ва Ла ри са Ін но кен ті їв на, учи тель; Ався -
ни ко ва Іри на Во ло ди ми рів на, учи тель; Ша по ва -
лен ко Світ ла на Во ло ди ми рів на, учи тель, 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
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 гро ма дян -
 ські якос ті, пат рі о тизм, лю дя ність; роз ви ва ти
праг нен ня бу ти сві до ми ми гро ма дя на ми Укра ї ни;
спо ну ка ти до ро зу мін ня своєї зна чу щос ті в кра ї ні;
ви хо ву ва ти етич ну по ве дін ку, то ва ри  ські сто сун -
ки, по ва гу до рід них, тур бо ту про ближ ньо го

Роз роб ка ви хов но го за хо ду «Люб лю свою я
Укра ї ну, її ба гат ст ва ві ко ві» для 3-х кла сів
Лев чен ко Ні на Іва нів на, учи тель по чат ко вих кла -
сів; Линь ко Га ли на Гри го рів на, учи тель по чат ко -
вих кла сів, Ши шаць ка спе ці а лі зо ва на шко ла ім. В.
І. Вер над  сько го Пол тав  ської обл., Пол тав  ська
шко ла № 10 ім. В. Г. Ко ро лен ка.
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 дер -
жав ні сим во ли, роз ши ри ти по нят тя про ко за ків,
За по розь ку Січ; роз по віс ти про ви на хо ди, які на -
ле жать ук ра їн цям, про особ ли вість на шої кра ї ни;
фор му ва ти лю бов і по ва гу до Бать ків щи ни

Стат тя «Про між ні ре зуль та ти ді яль нос ті гро -
мад  сько-ак тив ної шко ли»
Пи ли пен ко Те тя на Ві та лі їв на, ди рек тор; Же лі ба
Те тя на Гри го рів на, за ступ ник ди рек то ра з НВР,
При луць ка шко ла № 12 Чер ні гів  ської обл.
Ано та ція: У ма те рі а лі з до сві ду ро бо ти ав то ри пи -
шуть, що гро мад  сько-ак тив на шко ла — це на -
вчаль ний за клад, у яко му ве ли ка ува га при ді ля -

єть ся на ла год жен ню пар т нер  ських сто сун ків між
шко лою та всі ма ре сур са ми, що іс ну ють у гро ма -
ді. У ній знач на ува га при ді ля єть ся освіт нім, со ці -
аль ним, оздо ров чим по слу гам; роз вит ку мо ло діж -
но го ру ху й за лу чен ня гро ма дян; по кра щен ню на -
вчан ня уч нів; зміц нен ню ро ди ни та від но син між
меш кан ця ми гро ма ди

Роз роб ка за хо ду «Бе сі да до Дня Со бор нос ті
Укра ї ни» для 8-х кла сів спе ці аль ної шко ли
Во рон кі на Люд ми ла Іва нів 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, ме та яко -
го — по гли би ти знан ня про іс то рію ви ник нен ня
свя та Со бор нос ті Укра ї ни, при га да ти ст. 20 Кон с -
ти ту ції Укра ї ни, при щеп лю ва ти по ва гу до ми ну -
ло го Бать ків щи ни; роз ви ва ти зв’яз не мов лен ня,
слу хо ве сприй ман ня, чи тан ня з губ; пра цю ва ти
над ви мо вою, па у зою, ін то на цією, сло вес ним на -
го ло сом, ор фо епією; роз ши рю ва ти слов ни ко вий
за пас; кон т ро лю ва ти ди фе рен ці а цію зву ків дж-ж;
ви хо ву ва ти на ці о наль ну сві до мість і по чут тя
гіднос ті бу ти гро ма дя ни ном Укра ї ни, лю бов
до рід но го краю, йо го іс то рич но го ми ну ло го
і сучас нос ті

Стат тя «Фор му ван ня гро ма дян  ської та со ці -
аль ної ком пе тен т нос тей че рез осві ту для ста ло го
роз вит ку»
Гу зен ко Лі лія Ва лен ти нів на, учи тель по чат ко вих
кла сів, Ко рос тен  ська шко ла № 2 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 ак ту аль ним за вдан ням
су час ної шко ли є ре алі за ція ком пе тен т ніс но го
під хо ду в на вчан ні, який пе ред ба чає спря мо -
ваність освіт ньо го про це су на фор му ван ня і роз -
ви ток жит тє вих ком пе тен т нос тей осо бис тос ті.
Ці ка вим, важ ли вим і своє час ним для фор му ван ня
но вої осо бис тос ті став курс за ви бо ром «Уро ки
для стій ко го роз вит ку» для уч нів по чат ко вої
школи

Стат тя «Опис мо де лі са мо вря ду ван ня з ви ко -
ри стан ням клас них сим во лів»
Ко лєс ні ко ва Ін на Вік то рів на, учи тель гео гра фії,
Ко зі їв  ська шко ла Крас но кут  сько го рай о ну 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 уч нів  ське са мо вря ду -
ван ня роз ви ває са мо стій ну твор чу ді яль ність
усьо го ко лек ти ву й кож но го уч ня окре мо, учить
ви яв ля ти іні ці а ти ву, прий ма ти рі шен ня, бу ду ва ти
ді яль ність кла су, вра хо ву ю чи ін те ре си і по ба жан -
ня кож но го чле на ко лек ти ву. Це особ ли во важ ли -
во в су час ній шко лі і в сус піль ст ві, яко му по тріб ні
са мо стій ні і твор чі осо бис тос ті

Стат тя «Ди тя че об’єд нан ня — се ре до ви ще
для ви хо ван ня пат рі о тів-гро ма дян Укра ї ни»
Мат ві єн ко Вік то рія Іва нів на, пе да гог-ор га ні за тор,
Ко ми шу ват  ська шко ла По пас нян  сько го р-ну Лу -
ган  ської обл.
Ано та ція: У ма те рі а лі з до сві ду ро бо ти ав тор ка
пи ше, що ме тою пат рі о тич но го ви хо ван ня є фор -
му ван ня пат рі о тич ної сві до мос ті, на ці о наль ної
гід нос ті, го тов нос ті до ви ко нан ня гро мад  сько го й
кон с ти ту цій но го обов’яз ку що до за хис ту на ці о -
наль них ін те ре сів Укра ї ни; фор му ван ня пат рі о -
тич них по чут тів озна чає ви роб лен ня ви со ко го
іде а лу слу жін ня на ро до ві, го тов ність до тру до во го
та ге ро їч но го по дви гу в ім’я про цві тан ня ук ра їн -
 ської дер жа ви

Роз роб ка ви хов но го за хо ду «Укра ї на —
НАТО. Фак тор без пе ки» для 10–11-х кла сів

Мі сю ра Ні на Во ло ди ми рів на, ви кла дач сус піль -
них дис цип лін, Дніп ро дзер жин  ський ме та лур гій -
ний ко ледж Дніп ро пет ров  ської обл.
Ано та ція: Ме то дич ний ма те рі ал, пред с тав ле ний
у роз роб ці, ви ко рис то ву єть ся на за нят тях у кур сі
на вчаль них дис цип лін «Істо рія Укра ї ни», «Все -
світ ня іс то рія» та в по за уроч ній ро бо ті зі сту ден -
та ми. Цін ність ме то дич ної роз роб ки по ля гає
у фор мах і ме то дах ро бо ти, за вдя ки яким успіш но

ре алі зу єть ся осо бис тіс но зо рі єн то ва ний, ком пе -
тен т ніс ний і ді яль ніс ний під хо ди в освіт ньо му
про це сі

Роз роб ка за хо ду «Від крит тя ме мо рі аль ної
дош ки во ї ну АТО» для 5–11-х кла сів
Со ко ло ва Ка те ри на Ми ко ла їв на, пе да гог-ор га ні -
за тор, Зла то піль  ська гім на зія м. Но во мир го ро да
Кі ро во град  ської обл.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду 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 хо ву ва ти лю бов до рід ної зем -
лі, по чут тя пат рі о тиз му і гро мад  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 й ес те -
тич но му ви хо ван ню

Роз роб ка уро ку «З Укра ї ною в сер ці» для
1–4-х кла сів
Ту ка лев  ська Ла ри са Ва ле рі їв на, учи тель по чат ко -
вих кла сів, Уман  ська шко ла № 4 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 — ознай о ми ти з по нят тя ми
«бать ків щи на», «сто ли ця Укра ї ни», «дер жав ні
сим во ли», ви хо ву ва ти лю бов до рід но го краю, по -
ва гу до за хис ни ків Укра ї ни, фор му ва ти уяв лен ня
про від чут тя пат рі о тиз му

До шкіль не ви хо ван ня

Роз роб ка за нят тя «Ко ма хи — на ші най мен ші
дру зі»
Амон Оле на Вік то рів на, ви хо ва тель, За по різь кий
НВК «Сві та нок».
Ано та ція: План-кон с пект за нят тя, ме та яко го —
да ти уяв лен ня про ко мах (бо жа ко рів ка, бджо ла)
їх зов ніш ній ви гляд, ха рак тер ні ри си, спо сіб пе -
ре су ван ня; учи ти ви зна ча ти час ти ни рос лин
(квіт ка, стеб ло, лис тя, ко рін ня); за крі пи ти по -
няття «один», «ба га то», «ве ли кий», «ма лень кий»;
вправ ля ти в умін ні роз різ ня ти й на зи ва ти гео мет -
рич ні фі гу ри — круг, квад рат, три кут ник, овал;
фор му ва ти вмін ня слу ха ти й ро зу мі ти за пи тан ня
ви хо ва те ля; роз ви ва ти пі зна валь ний ін те рес,
пам’ять та ува гу; ви хо ву ва ти дбай ли ве став лен ня
до об’єк тів жи вої при ро ди

Роз роб ка за нят тя «Я — сам» з куль ту ри та са -
мо об слу го ву ван ня для ді тей 4-го ро ку жит тя
Боб ко ва Олек сан д ра Олек сан д рів на, пси хо лог,
За по різь кий до шкіль ний на вчаль ний за клад
«Дзві но чок» № 177.
Ано та ція: План-кон с пект за нят тя з ме то дич ни ми
до дат ка ми, ме та яко го — роз ви ва ти мов лен ня,
мис лен ня, ува гу; ви хо ву ва ти по ва гу, тур бот ли ве
став лен ня до рід них лю дей; на вча ти від по ві да ти
на за пи тан ня ви хо ва те ля спо лу чен ням слів у грі
«На ек скур сії», ужи ва ю чи імен ни ки в од ни ні
і мно жи ні; роз ви ва ти вмін ня ді яти за сло вес ною
ін струк цією до рос ло го; ви хо ву ва ти са мо стій -
ність, аку рат ність, ста ран ність, доб ро зич ли вість,
то ва ри  ськість, дбай ли вість, пра це люб ність, емо -
цій ність; роз ви ва ти прос то ро ву орі єн та цію, дріб -
ну мо то ри ку рук

Роз роб ка ви хов но го за хо ду «Та єм ни ці вес ня -
но го лі су»
Вдо вич Оль га Ми ко ла їв на, ви кла дач му зич них
дис цип лін, Ли си чан  ський пе да го гіч ний ко ледж
Лу ган  сько го на ці о наль но го уні вер си те ту іме ні
Та ра са Шев чен ка, Лу ган  ська обл.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду, ме та яко -
го — спри я ти нор ма лі за ції сен со мо тор ної сфе ри;
ре алі за ції мов них, узгод же них з му зи кою ру хо -
вих і ви ко нав  ських на ви чок; фор му ва ти умін ня
слу ха ти му зи ку й від гу ку ва ти ся на її ха рак тер
і зміст ви раз ни ми ру ха ми; роз ви ва ти дик цію, ар -
ти ку ля цію, ди хан ня, фо не ма тич ний слух, ло гіч не
мис лен ня, по чут тя рит му, му зич ні здіб нос ті
та твор чі уяв лен ня; ви хо ву ва ти спі во чу куль ту ру,
ху дож ньо-ес те тич ні сма ки, емо цій ність сприй -
ман ня му зи ки з ме тою роз різ нен ня го лов них
ком по нен тів зву ко вої тка ни ни тво ру
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Ме то дич на роз роб ка «Let’s make a pizza» з ан -
г лій  ської мо ви
Вой тюк Лі лія Свя тос ла вів на, учи тель ан г лій  ської
мо ви, Ки їв  ський НВК «Кле вер кідс».
Ано та ція: План-кон с пект за нят тя для до шкіль нят
і мо лод ших шко ля рів на за яв ле ну те му, 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, ауди тив ні на вич ки
ро зу мі ти ін шо мов не мов лен ня на слух, лін г вок ра -
ї ноз нав чу ком пе тен цію уч нів

Роз роб ка за нят тя «Ма те ма тич на кра ї на»
з ло гі ко-ма те ма тич но го роз вит ку в стар шій гру -
пі
За су ха Люд ми ла Во ло ди ми рів на, ви хо ва тель, Бі -
ло цер ків  ський ДНЗ (яс ла-са док) ком бі но ва но го
ти пу № 19 «Коб за рик» Ки їв  ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект за нят тя, ме та яко го —
про дов жу ва ти вчи ти ді тей опе ру ва ти циф ра ми,
розв’язу ва ти ло гіч ні за да чі, ви зна ча ти су між ні
чис ла; вправ ля ти у пря мій та обер не ній ліч бі; за -
кріп лю ва ти знан ня про гео мет рич ні фі гу ри, дні
тиж ня; фор му ва ти вмін ня орі єн ту ва ти ся в прос -
то рі; роз ви ва ти ло гіч не мис лен ня, пам’ять, мов -
лен ня; ви хо ву ва ти стри ма ність, ко лек ти візм та ін -
те рес до ма те ма ти ки

Роз роб ка за нят тя «При го ди ма лень кої крап -
лин ки» з при ро доз нав ст ва та ма лю ван ня для
стар ших до шкіль нят
Зи ма рьо ва Світ ла на Іва нів на, ви хо ва тель, Мар’їв -
 ський НВК За по різь ко го р-ну За по різь кої обл.
Ано та ція: План-кон с пект за нят тя, ме та яко го —
фор му ва ти вмін ня емо цій но ре агу ва ти на при -
род ні яви ща й об’єк ти, от ри му ва ти по зи тив ні
вра жен ня від спо сте ре жень за ни ми; роз ши рю -
ва ти знан ня про кру го о біг во ди в при ро ді; по -
глиб лю ва ти уяв лен ня про во ду; на да ти знан ня
про зна чен ня во ди для всіх жи вих об’єк тів
на Зем лі, про те, як во да до по ма гає лю ди ні; учи ти
на осно ві по шу ко во-до слід ниць кої ді яль нос ті ро -
би ти ви снов ки, роз ши рю ва ти знан ня про влас ти -
вос ті во ди; роз ви ва ти зв’яз не мов лен ня, ці ка -
вість, до пит ли вість, ло гіч не мис лен ня, ува гу; ви -
хо ву ва ти ба жан ня бе рег ти вод ні ре сур си на шої
кра ї ни

Роз роб ка за хо ду «Свя то 8 Бе рез ня» для се -
ред ньої гру пи
Клі мо ва Олек сан д ра Во ло ди ми рів на, му зич ний
ке рів ник, Кри во різь кий НВК «За галь но ос віт ня
шко ла І–ІІ сту пе нів — до шкіль ний на вчаль ний
за клад» № 18 Дніп ро пет ров  ської обл.
Ано та ція: Сце на рій свя та 8 Бе рез ня, що про во -
дить ся для ді тей

Роз роб ка за нят тя «Ми сприт ні, силь ні та смі -
ли ві» з фі зич но го ви хо ван ня з еле мен та ми пат рі -
о тич но го ви хо ван ня для стар шої гру пи
Кур маз Люд ми ла Іва нів на, ін струк тор з фі зич но -
го ви хо ван ня, Куп’ян  ський на вчаль ний ком п лекс
№ 2, до шкіль ний під роз діл Хар ків  ської обл..
Ано та ція: План-кон с пект за нят тя, ме та яко го —
ство ри ти умо ви для ак тив но го від по чин ку до -
шкіль нят; учи ти гра ти ся друж но, ви кли ка ти ба -
жан ня бра ти участь в іг рах-ес та фе тах і пе ре ма -
гати в них, убо лі ва ти за дру зів; роз ви ва ти гру пи
м’язів ту лу ба, рук, ніг, во льо ві якос ті в умо вах
зма гань; удос ко на лю ва ти на вич ки ви ко нан ня
основ них ру хів, від по від них дій в іг рах з пра ви -
лами; ви хо ву ва ти пат рі о тизм, лю бов до фіз куль -
ту ри і спор ту, ви кли ка ти ба жан ня пе ре ма га ти
коман дою

Роз роб ка за нят тя «За хоп лю ю ча по до рож сте -
жин ка ми Кри во ріж жя» для стар шої гру пи
Лай чук Да рія Во ло ди ми рів на, ви хо ва тель, Кри во -
різь кий ДНЗ № 79 ху дож ньо-ес те тич но го про фі -
лю Дніп ро пет ров  ської обл.
Ано та ція: До ува ги до шкіль нят — чер го ва за хоп -
лю ю ча по до рож ці ка ви ми міс ця ми Кри во го Ро гу.
У до шкіль но му ві ці ду же важ ли во роз ви ва ти на ці -
о наль ну сві до мість і лю бов до рід но го краю. Кож -
не міс то в Укра ї ні уні каль не і має свій дух, своє -
рід ність, свою ду шу

Роз роб ка за нят тя «Ма лень ким ук ра їн цям
про дер жав ні сим во ли» для стар шої гру пи
Лі щук Ві та Ана то лі їв на, ви хо ва тель, Бі ло цер ків -
 ський ДНЗ (яс ла-са док) ком бі но ва но го ти пу № 19
«Коб за рик» Ки їв  ської обл..
Ано та ція: План-кон с пект за нят тя, ме та яко го —
про дов жу ва ти ознай ом лю ва ти з на ці о наль ни ми
сим во ла ми Укра ї ни — пра по ром, гер бом, гім -
ном, спо ну ка ти до за пам’ято ву ван ня слів гім ну;
за крі пи ти знан ня про Кон с ти ту цію Укра ї ни;
дати уяв лен ня про герб і пра пор Бі лої Цер к ви;
за кріп лю ва ти знан ня про рід ний край, фор му -
ва ти по чут тя лю бо ві до рід ної зем лі, гор дос ті за
неї; роз ви ва ти мов лен ня, уяву, об раз ну пам’ять,
мис лен ня; ви хо ву ва ти по чут тя лю бо ві до своєї
Бать ків щи ни, дер жав них сим во лів, гор дос ті
за рід ну кра ї ну, за ці кав ле ність іс то рією своєї
дер жа ви

Роз роб ка за нят тя «За про шен ня до вес ня но -
го лі су» з сен сор но го роз вит ку в гру пі ран -

ньо го ві ку (ді ти 2-го ро ку жит тя)
Мас лій Те тя на Во ло ди ми рів на, ви хо ва тель, Чер -
ка  ський ДНЗ № 87 «Дель фін».
Ано та ція: План-кон с пект за нят тя, ме та яко го —
вчи ти спів від но си ти пред ме ти за ко льо ром, ви ко -
рис то ву ю чи прий ом на кла дан ня, за кріп лю ва ти
знан ня ко льо рів; роз ши рю ва ти знан ня про тва -
рин, їх ні особ ли вос ті жит тя й по ве дін ку; фор му -
ва ти й за кріп лю ва ти по нят тя «один — ба га то»,
«ве ли кий — ма лень кий»; роз ви ва ти ува гу, око -
мір, мис лен ня, мов лен ня, дріб ну мо то ри ку рук;
ви хо ву ва ти ста ран ність, іні ці а тив ність, ак тив -
ність; спри я ти роз вит ку пси хіч них про це сів і по -
зи тив них емо цій; ак ти ві зу ва ти слов ник імен -
ника ми

Роз роб ка за нят тя «В гос тях у Бі лоч ки» з ма те -
ма ти ки для стар шої гру пи
Ми ки тин Ма рія Ми хай лів на, ви хо ва тель, Ма няв -
 ський НВК Бо го род чан  сько го р-ну Іва но-Фран -
ків  ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект за нят тя, ме та яко го —
за крі пи ти на вич ки пря мої і зво рот ної ліч би в ме -
жах 9, вчи ти по рів ню ва ти мно жи ни, ви зна ча ти
кіль кіс не від но шен ня (біль ше, мен ше, по рів ну);
по вто ри ти склад чи сел в ме жах 9; за кріп лю ва ти
на зви пло щин них гео мет рич них фі гур; вправ ля ти
в орі єн ту ван ні в прос то рі (злі ва, спра ва, вго рі,
вни зу, по се ре ди ні); роз ви ва ти ло гіч не мис лен ня,
пам’ять, твор чу уяву; ви хо ву ва ти уваж ність, ак -
тив ність на за нят ті

Сю жет не за нят тя з фі зич ної куль ту ри «Смі -
ша ри ки» для ді тей се ред ньо го до шкіль но го ві ку

Пе ре гу да Ін на Дмит рів на, ви хо ва тель, Бі ло цер -
ків  ський ДНЗ № 23 «Дзві но чок» Ки їв  ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект за нят тя, ме та яко го —
за крі пи ти різ ні ви ди ходь би, бі гу й пов зан ня; вчи -
ти пра виль но зай ма ти ви хід не по ло жен ня, якіс но
ви ко ну ва ти ру хи, узгод жу ва ти їх з ру ха ми ін ших
ді тей, вмі ти роз слаб ля ти ся під час гри-ме ди та ції;
удос ко на лю ва ти на вич ки ки дан ня й ло він ня
м’яча вго ру й об під ло гу; вправ ля ти в ко чен ні
м’яча один од но му; роз ви ва ти гнуч кість, ви трим -
ку, си лу, сприт ність, вправ ність, ко ор ди на цію ру -
хів; ви хо ву ва ти ба жан ня зай ма ти ся впра ва ми, під
час гри до три му ва ти ся пра вил; ство рю ва ти по зи -
тив ні емо ції в ді тей і хо ро ший на стрій

Роз роб ка за нят тя зі знят тя агре сив нос ті
та стра хів у до шкіль ни ків
При ходь ко Ка те ри на Андрі їв на, прак тич ний пси -
хо лог, Смі лян  ський ДНЗ № 18 «Че бу раш ка» Чер -
ка  ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект за нят тя, ме та яко го —
усу нен ня агре сив но го ста ну й агре сив ної енер гії
ди ти ни; знят тя м’язо во го на пру жен ня; спри ян ня
усві дом лен ню ефек тив них форм по ве дін ки; мож -
ли вість «по ди ви ти ся на се бе збо ку»; емо цій не са -
мо ви ра жен ня, на вчан ня бу ти менш об раз ли вим;
до по мо га ди ти ні від чу ти се бе впев не ні шим, роз -
ку ті шим, ак тив ні шим, смі ли ві ше спіл ку ва ти ся
з до рос ли ми

Роз роб ка за нят тя «Зо ло тий клю чик» (спор -
тив но-му зич не свя то)»
Сте па но ва Іри на Ми ко ла їв на, ін струк тор з фі зич -
но го ви хо ван ня, Ки їв  ський ДНЗ № 115.
Ано та ція: План-кон с пект за нят тя на за яв ле ну
тему, ме та яко го — роз ви ва ти ін те рес до за нять
з фі зич но го ви хо ван ня, спри я ти твор чим про -
явам на за нят тях і свя тах, роз ви ва ти мо раль но-
во льо ві якос ті, ви хо ву ва ти по чут тя пре крас но го,
гар мо нії

Роз роб ка за нят тя «По до рож до Кра ї ни Май -
ст рів» з кур сів «Роз ви ток мов лен ня» та «Ди ти на
в со ці у мі» для ді тей 6-го ро ку жит тя
Чер нен ко Люд ми ла Олек сан д рів на, ви хо ва тель,
Ру  сько по лян  ський ДНЗ «Світ ля чок» Чер ка  сько го
рай о ну Чер ка  ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект за нят тя, ме та яко го —
фор му ва ти со ці аль но-ко му ні ка тив ну ком пе тен т -
ність; по гли би ти знан ня про різ но ма ніт ний світ
про фе сій, про фе сій ну ді яль ність лю дей; роз ви ва -
ти ло гіч не мис лен ня, діа ло гіч не мов лен ня, дріб ну
мо то ри ку; ви хо ву ва ти по ва гу до пра ці лю дей різ -
них про фе сій

Роз роб ка за нят тя «Укра ї на — моя Бать ків -
щи на. Дер жав ні сим во ли»

Шев чен ко Ла ри са Ми ко ла їв на, ви хо ва тель-ме то -
дист, Смі лян  ський ДНЗ № 11 «Зі роч ка» Чер ка -
 ської обл..
Ано та ція: Кон с пект за нят тя з ознай ом лен ня ді тей
з до вкіл лям з прі о ри те том пат рі о тич но го ви хо -
ван ня, ме тою яко го є роз ши рен ня знань ді тей
стар шо го до шкіль но го ві ку про Укра ї ну, ознайом -
лен ня із сим во ла ми Укра ї ни; на вчан ня уваж но го
слу хан ня тво ру В. Су хо млин  сько го «Лас тів ка над
вік ном», ро зу мін ня зміс ту тво ру; умін ня від по ві -
да ти на по став ле ні ви хо ва те лем за пи тан ня; роз -
ви ток зв’яз но го й діа ло гіч но го мов лен ня, пам’яті,
мис лен ня, ува ги; ви хо ван ня лю бо ві до рід ної зем -
лі, по чут тя пат рі о тиз му, по ва ги до дер жав них
сим во лів Укра ї ни

Роз роб ка за нят тя «Да рун ки Осе ні» в се ред -
ній гру пі
Шин ка рьо ва Жан на Ва си лів на, ви хо ва тель, Ки їв -
 ський ДНЗ № 115.
Ано та ція: План-кон с пект за нят тя, ме та яко го —
уза галь ни ти знан ня що до осін ніх змін у при ро ді,
жит ті тва рин, лю дей; по вто ри ти на зви пір ро ку,
осін ніх мі ся ців; вправ ля ти в роз різ нян ні свій -
 ських і ди ких тва рин, ово чів і фрук тів, у сло вот во -
рен ні; на вча ти ви ді ля ти пер ший звук у сло ві, по ді -
ля ти сло ва на скла ди, ви зна ча ти кіль кість скла дів;
роз ви ва ти зв’яз не мов лен ня, спо ну ка ти до від -
пові дей пов ни ми ре чен ня ми, об ґ рун то ву ван ня
дум ки; тре ну ва ти мо то ри ку рук; ви хо ву ва ти до -
пит ли вість, праг нен ня до от ри ман ня но вих знань
до слід ниць ким шля хом

Роз роб ка за нят тя «Ко лір у на тюр мор ті» з ху -
дож ньо-ес те тич но го роз вит ку та мов лен нє во го
роз вит ку для ді тей стар шо го до шкіль но го ві ку
Яро шин  ська На та лія Фе до рів на, ви хо ва тель, Бі -
ло цер ків  ський ДНЗ (яс ла-са док) ком бі но ва но го
ти пу № 34 «Че бу раш ка» Ки їв  ської обл.
Ано та ція: Сце на рій за нят тя, ме та яко го — про -
дов жи ти знай о ми ти з на тюр мор том, за крі пи ти
знан ня про знай о мі ко льо ри та їх ні особ ли вос ті,
удос ко на лю ва ти вмін ня роз фар бо ву ва ти гу аш шю
ви ро би із со ло но го тіс та, фор му ва ти від чут тя ко -
льо ру, вчи ти узгод жу ва ти імен ни ки з при кмет ни -
ка ми, роз ви ва ти вмін ня ви слов лю ва ти став лен ня
до тво рів мис тец т ва, ви хо ву ва ти ху дож ньо-ес те -
тич ний смак

Еко но мі ка

Роз роб ка уро ку «Суть і ви ди по дат ків»
з еко но мі ки в 10-му кла сі

Олі фір Іри на Андрі їв на, ви кла дач, Жи то мир -
 ський аг ро тех ніч ний ко ледж.
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),
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ме та яко го — ознай о ми ти з іс то рією ви ник нен -
ня по дат ків, сфор му ва ти уяв лен ня про сут ність
по дат ків, роз гля ну ти їх ви ди та фун к ції; усві -
доми ти зна чен ня, роль по дат ків у со ці аль но-
еко но міч но му жит ті кра ї ни, ви кли ка ти ін те рес
до про це су фор му ван ня фі нан со вих ре сур сів
дер жа ви; на вчи ти оці ню ва ти не об хід ність спла -
ти по дат ків з точ ки зо ру еко но мі ки; фор му ва ти
від по ві даль не став лен ня до на ра ху ван ня та
спла ти по дат ків

Ме то дич ний по сіб ник «Ви ко ри стан ня еко но -
міч них ігор у про це сі ви вчен ня еко но мі ки» з еко -
но мі ки в 10–11-х кла сах
Су во ро ва Га ли на Ми ко ла їв на, учи тель гео гра фії
та еко но мі ки, Куз не цов  ська шко ла № 1 Рів нен -
 ської обл.
Ано та ція: У збір ни ку пред с тав ле ні ме то дич ні ма -
те рі а ли для про ве ден ня еко но міч них ігор, кон -
кур сів, ма те ма тич них тре нін гів з еко но мі ки
у 10–11-х кла сах. Роз роб ки цих тем є важ ли ви ми
для під ви щен ня ін те ре су до ак тив ної ро зу мо вої
ді яль нос ті, до са мо го про це су на вчан ня

Ме то дич на роз роб ка «Ви ко ри стан ня су час -
них он лайн-сер ві сів при ви кла дан ні кур су

“Осно ви спо жив чих знань”»
Юхи мо вич Окса на Анто нів на, учи тель еко но мі -
ки, Хмель ницький НВК № 10.
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 мо ній не по єд нан ня
су час них ме то дів на вчан ня й су час но го вір ту а лі -
зо ва но го жит тє во го се ре до ви ща сприяє фор му -
ван ню лю ди ни но во го ти пу, фор му ван ню в шко -
ля рів прий о мів са мо стій но го на бут тя знань, пі -
зна валь них ін те ре сів, жит тє вих ком пе тен цій,
ак тив ної жит тє вої по зи ції

Ети ка

Роз роб ка уро ку «Чим ке ру єть ся лю ди на
у вчин ках та по ве дін ці» з ети ки в 5-му кла сі
Гри цай Жан на Ми хай лів на, учи тель ети ки та іс -
то рії, 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 — сис те ма ти зу ва ти й уза галь ни -
ти на бу ті знан ня впро довж ви вчен ня те ми
«Чим ке ру єть ся лю ди на у вчин ках та по ве дін -
ці»; пе ре ві ри ти, як уч ні за сво ї ли основ ні по нят -
тя роз гля ну тої те ми; роз ви ва ти ува гу, мис лен -
ня, умін ня ви слов лю ва ти свої дум ки, ана лі зу ва -
ти то що

Роз роб ка уро ку «Під сум ко вий урок до роз -
ді лу 3. Лю ди на в сус піль ст ві» з хрис ти ян -

 ської ети ки в 9-му кла сі
Чер няк-Пав луць ка Ма рія Іва нів на, учи тель основ
хрис ти ян  ської ети ки, Ку ро виць ка шко ла Зо ло чів -
 сько го рай о ну Львів  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 знань фак тич но -
го ма те рі а лу; умін ня роз кри ва ти еле мен тар ні
зв’яз ки між те ма ми роз ді лу; ілюс т ру ва ти від по ві -
ді при кла да ми зі Свя то го Пись ма, лі те ра ту ри; ко -
ре гу ва ти гли би ну усві дом лен ня ма те рі а лу; за сто -
су ва ти ІКТ для пе ре вір ки умінь по слі дов но фор -
му лю ва ти свої дум ки при ство рен ні про ек ту
з те ми; за кріп лю ва ти на ви ки стис ло від по ві да ти
в ус ній фор мі

Роз роб ка уро ку «Піст — за сіб мо раль но го
вдос ко на лен ня та ду хов но го очи щен ня» з хрис -
ти ян  ської ети ки в 11-му кла сі
Чер няк-Пав луць ка Ма рія Іва нів на, учи тель основ
хрис ти ян  ської ети ки, Ку ро виць ка шко ла Зо ло чів -
 сько го рай о ну Львів  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 піст; до по -
мог ти усві до ми ти, що піст є шля хом осяг нен ня
внут ріш ньої сво бо ди лю ди ни, по ка за ти різ ні ас -
пек ти пос ту, ви світ ли ти піст як час для тво рен ня
доб рих діл; за охо чу ва ти до прий нят тя пос ту як за -
со бу очи щен ня і оздо ров лен ня ор га ніз му, так
і осо бис то го хрис ти ян  сько го по дви гу

За ру біж на лі те ра ту ра

Роз роб ка уро ку «Ше девр Бер ма на, або Ці лю -
ща си ла доб ра О. Ген рі “Остан ній лис ток”» із за -
ру біж ної лі те ра ту ри в 7-му кла сі
Бі лан На та ля Вік то рів на, учи тель ро сій  ської мо ви
та за ру біж ної лі те ра ту ри, Ге ні че  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 — по гли би ти ро зу мін ня ідей но го зміс -
ту но ве ли «Остан ній лис ток», за крі пи ти ві до мос ті
про жан ро ві особ ли вос ті но ве ли, удос ко на лю ва -
ти на вич ки ха рак те рис ти ки лі те ра тур но го ге роя,
ви хо ву ва ти по чут тя ми ло сер дя, го тов нос ті до по -
ма га ти ін шим

Роз роб ка уро ку «Ви вчен ня твор чос ті Артю ра
Рем бо» із за ру біж ної лі те ра ту ри в 10-му кла сі
Бо ри сюк На дія Во ло ди ми рів на, учи тель за ру -
біжної лі те ра ту ри, Єміль чин ська гім на зія Жи то -
мирської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко го — за -
ці ка ви ти уч нів осо бис тіс тю Рем бо, про сте жи ти
твор чу до лю по ета, зв’язок з йо го ба чен ням по -
езії; спри я ти роз вит ку ана лі тич но го мис лен ня,
роз ви ва ти ува гу, мов лен ня, про дов жи ти фор му -
ва ти вмін ня пра цю ва ти з до дат ко вою лі те ра ту -
рою, скла да ти схе му-опо ру, кон с пект; ви хо ву ва -
ти по чут тя пре крас но го

Роз роб ка уро ку «Біб лія як пам’ят ка сві то вої
лі те ра ту ри» із за ру біж ної лі те ра ту ри у 8-му
класі
Брат чен ко Світ ла на Ми хай лів на, учи тель ук ра їн -
 ської мо ви та лі те ра ту ри, Но во со фі їв  ська шко ла
Сні гу рів  сько го рай о ну Ми ко ла їв  ської 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 — по гли би -
ти знан ня про Біб лію, роз кри ти зна чен ня кни ги
як дже ре ла об ра зів, тем і мо ти вів для сві то вої лі -
те ра ту ри та куль ту ри, сти му лю ва ти уч нів до по -
даль шо го ви вчен ня кни ги, фор му ва ти ду хов но-
цін ніс ні за са ди жит тя шко ля рів, то ле ран т ність

Роз роб ка уро ку «Ро дин ні сто сун ки в ро ма ні
Л. М. Тол с то го “Ан на Ка ре ні на”» із за ру біж ної
лі те ра ту ри в 10-му кла сі
Воз нюк Світ ла на Гри го рів на, учи тель за ру біж ної
лі те ра ту ри, Ра до мишль  ська шко ла № 4 іме ні Іва на
Са мо плав  сько го 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 — усві до ми ти й об го во ри ти по зи тив ні
та не га тив ні сто ро ни по друж ньо го жит тя ге ро їв ро -
ма ну Л. Тол с то го «Ан на Ка ре ні на»; на вчи ти ся ство -
рю ва ти гар мо ній ні сто сун ки з чле на ми сво їх ро дин;
ви хо ву ва ти вмін ня бра ти на се бе від по відаль ність

Роз роб ка уро ку «Ве лич по дви гу Про ме тея
та йо го са мо по жер т ва за ра ди лю дей» із за ру біж -
ної лі те ра ту ри в 6-му кла сі
Ву са тюк Окса на Ми ко ла їв на, учи тель за ру біж ної
лі те ра ту ри, Хмель ницька гім на зія № 1 іме ні Во ло -
ди ми ра Кра сиць ко го.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку з муль ти ме -
 дійною під трим кою (ме ді ап ре зен та ція до да єть -
ся), ме та яко го — ознай о ми ти з особ ли вос тя ми
дав ньо г рець кої мі фо ло гії на при кла ді мі фу про
Про ме тея; роз ви ва ти твор че мис лен ня, ува гу,
зв’яз не мов лен ня, на вич ки ви раз но го чи тан ня,
пе ре ка зу, ана лі зу тек с ту, умін ня швид ко орі єн ту -
ва тись у ма те рі а лі та бу ду ва ти асо ці а тив ні ря ди,
чіт ко і ко рот ко ви кла да ти свою дум ку; спри я ти
ви хо ван ню ви со ких мо раль них якос тей

Роз роб ка уро ку «М. Ю. Лер мон тов. Вірш “Па -
рус”» із сві то вої лі те ра ту ри в 6-му кла сі
Гай да ма ка Лі лія Ана то лі їв на, учи тель ро сій  ської
мо ви та лі те ра ту ри, Кри во різь ка шко ла № 50
Дніп ро пет ров  ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко го — по -
знай о ми ти з твор чіс тю М. Ю. Лер мон то ва, по -
езією «Па рус»; про дов жи ти вдос ко на лен ня вмінь
і на ви чок мов лен нє во-мис лен нє вої ді яль нос ті че -
рез ана ліз по етич но го тво ру; роз ши ри ти слов ни -
ко вий за пас; роз ви ва ти на вич ки ро бо ти в па рах;

фор му ва ти ін те рес до гли бо ко го осмис лен ня про -
чи та но го; ви хо ву ва ти чи та ча, який уміє ці ну ва ти
по етич не сло во, від чу ва ти ес те тич ну на со ло ду від
спіл ку ван ня з різ ни ми ви да ми мис тец т ва

Роз роб ка уро ку «Із лі те ра ту ри ро ман тиз му.
Особ ли вос ті ро ман тиз му як ху дож ньо го на пря -
му, йо го ви то ки та ес те тич ні прин ци пи» із за ру -
біж ної лі те ра ту ри в 9-му кла сі
Га ла тен ко Світ ла на Ва си лів 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 на за яв ле ну те му.
Учні вчи ти муть ся сприй ма ти ве ли кий за об ся гом
іс то ри ко-куль тур ний ма те рі ал, ви би ра ти з ньо го
най го лов ні ше для ви зна чен ня ро ман тич но го на -
пря му та йо го особ ли вос тей, ви зна ча ти особ ли ві
ри си ро ман тич но го ге роя та зна чен ня ро ман тиз -
му для роз вит ку сві то во го куль тур но го про це су,
роз ви ва ти муть твор чі здіб нос ті, умін ня пра цю -
вати са мо стій но, у гру пах, ко лек тив но, ро би ти ви -
снов ки

Роз роб ка уро ку «Гімн по дви гу та пат рі о -
тизм ду ху ук ра їн  сько го ко зац т ва в іс то -

ричній по віс ті М. Го го ля “Та рас Буль ба”» із за -
рубіж ної лі те ра ту ри в 7-му кла сі спе ці аль ної
шко ли
Ган чук Ма рія Іва нів на, учи тель за ру біж ної лі те -
ра ту ри, 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,
на вчаль на ме та яко го — по гли би ти знан ня про
жит тя і твор чість кла си ка сві то вої лі те ра ту ри; по -
ка за ти зв’язок Ми ко ли Го го ля з Укра ї ною та
вплив ук ра їн  ської куль ту ри на роз ви ток йо го
твор чос ті; роз кри ти ідей но-те ма тич ний зміст по -
віс ті «Та рас Буль ба»; ви зна чи ти осо бис те став -
лен ня до проб лем, по ру ше них у тво рі; по ка за ти
ве лич по дви гу і пат рі о тизм ге ро їв по віс ті

Роз роб ка уро ку «Лі те ра тур на каз ка» із за ру -
біж ної лі те ра ту ри в 5-му кла сі
Га ра сим чук Ро ма нія Ро ма нів на, учи тель за ру біж -
ної лі те ра ту ри, Уїз дець ка шко ла Здол бу нів  сько го
рай о 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 — пе ре ві ри ти знан ня, от ри ма ні під час
ви вчен ня те ми «Лі те ра тур на каз ка», умін ня пра -
цю ва ти зі здо бу ти ми знан ня ми; під ви щи ти рі вень
за ці кав ле нос ті за ру біж ною лі те ра ту рою; роз ви -
ва ти ло гіч не мис лен ня, кміт ли вість; ви хо ву ва ти
лю бов до чи тан ня

Роз роб ка уро ку «Ге ро їзм і са мо від да ність
за по рож ців у бо роть бі за рід ну зем лю (М. В.

Го голь «Та рас Буль ба»)» із за ру біж ної лі те ра ту -
ри в 7-му кла сі
Гіч Ма рія Ми ко ла їв на, учи тель ук ра їн  ської мо ви
і лі те ра ту ри, за ру біж ної лі те ра ту ри, Ра ко вець ка
шко ла Бо го род чан  сько го р-ну Іва но-Фран ків -
 ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле ну
тему, ме та яко го — по ка за ти за галь ну кар ти ну
пат рі о тиз му і са мо від да нос ті за по рож ців, їх ню
близь кість до епіч них ге ро їв, ви зна чи ти став -
лення ав то ра до ко за ків, роз ви ва ти ло гіч не мис -
лен ня; умін ня ана лі зу ва ти твір; ви хо ву ва ти пат -
ріо тизм

Роз роб ка уро ку «Джеймс Олдрідж «Остан -
ній дюйм». Ві ра у внут ріш ні мож ли вос ті

лю ди ни, по до лан ня нею жит тє вих ви про бу вань,
здат ність до по ро зу мін ня. Утвер д жен ня сі мей -
них цін нос тей» із за ру біж ної лі те ра ту ри в 7-му
кла сі
Гон ча рук Те тя на Ва си лів на, учи тель за ру біж ної
лі те ра ту ри та ро сій  ської мо ви, Ко зя тин  ська спе -
ці а лі зо ва на шко ла № 1 ім. Т. Г. Шев чен ка 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 ба чи ти проб ле му тво ру,
роз мір ко ву ва ти над нею, ви слов лю ва ти своє суд -
жен ня; удос ко на лю ва ти на вич ки тек с то ло гіч но го
ана лі зу тво ру; ви хо ву ва ти куль ту ру зв’яз но го
мов лен ня, куль ту ру від по ві ді: ло гіч ність, по слі -
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дов ність, до ка зо вість, умін ня об сто ю ва ти влас ну
дум ку; ви хо ву ва ти по ва гу до бать ків, ба жан ня
зро би ти пер ший крок до по до лан ня сі мей них
кон ф лік тів

Роз роб ка уро ку по за клас но го чи тан ня «За -
суд жен ня жа хів вій ни у тво рі Г. Бел ля «По до -
рож ній, ко ли ти прий деш у Спа...». Образ го -
ловно го ге роя» із за ру біж ної лі те ра ту ри в 7-му
кла сі
Гра бар Оле на Іва нів на, учи тель, Хер сон  ська спе -
ці а лі зо ва на шко ла № 52 з по глиб ле ним ви вчен -
ням ук ра їн  ської мо ви.
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 — ознай о ми ти ся зі зміс том тво ру, сха -
рак те ри зу ва ти об раз го лов но го ге роя, з’ясу ва ти
йо го роль у сю же ті тво ру, ви зна чи ти ху дож ні
дета лі, їх роль у роз крит ті го лов ної дум ки опо ві -
дан ня.

Роз роб ка уро ку «Твор чість О. Бло ка — вер -
ши на ро сій  сько го сим во ліз му» із за ру біж ної лі -
те ра ту ри в 11-му кла сі
Ди чик Люд ми ла Сте па нів на, ви кла дач за ру біж ної
лі те ра ту ри, за ві ду вач від ді лен ня «По чат ко ва осві -
та», 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 на за яв ле ну
тему, ме та яко го — ознай о ми ти з жит тям
і твор чіс тю О. Бло ка як од но го з пред с тав ни ків
росій  сько го сим во ліз му, ви зна чи ти го лов ні мо -
ти ви й сим во ли лі ри ки мит ця; фор му ва ти на -
вич ки ана лі зу по етич них тво рів; роз ви ва ти ес -
те тич ні сма ки; ви хо ву ва ти лю бов до по етич но -
го сло ва

Роз роб ка уро ку «А. П. Че хов. «Ха ме ле он» із
за ру біж ної лі те ра ту ри в 6-му кла сі
Єме лья но ва Світ ла на Сте па нів на, учи тель за ру -
біж ної лі те ра ту ри і ро сій  ської мо ви, Ко ми шу ват -
 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 ти ме дій -
ною під трим кою (ме ді ап ре зен та ція до да єть ся),
ме та яко го — ознай о ми ти ся з ко рот ки ми ві до мос -
тя ми про жит тя і твор чість А. Че хо ва, з по нят тям
«опо ві дан ня»; роз ви ва ти на вич ки ро бо ти з біо -
гра фією пись мен ни ка, ана лі зу ху дож ньо го тек с -
ту, пе ре ка зу тек с ту, роз вит ку зв’яз но го мов лен -
ня, ло гіч но го мис лен ня; ви хо ву ва ти не га тив не
став лен ня до під ла буз ниц т ва, пла зу ван ня, чи но -
ша ну ван ня, до «ха ме ле он ст ва» як со ці аль но го
яви ща

Роз роб ка уро ку «Ро ман тич ний па фос опо ві -
дан ня М. Горь ко го “Ста ра Ізер гіль”» із за ру біж -
ної лі те ра ту ри в 11-му кла сі
Же луд ко ва Га ли на Гри го рів на, учи тель лі те ра ту -
ри, за ступ ник ди рек то ра з на вчаль но-ви хов ної
ро бо ти, Ні ко поль  ська шко ла № 10 Дніп ро пет ров -
 ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко го —
роз кри ти особ ли вос ті ран ньої твор чос ті М. Горь -
ко го, роз гля ну ти озна ки ро ман тиз му на при кла ді
опо ві дан ня «Ста ра Ізер гіль»; про ана лі зу ва ти ле -
ген ди, зі ста ви ти го лов них ге ро їв ле генд: Лар ру
і Дан ко; про сте жи ти, як у ком по зи ції опо ві дан ня
роз кри ва єть ся за дум пись мен ни ка; роз ви ва ти на -
вич ки ана лі зу тек с ту, ху дож нє мис лен ня, умін ня
ви слов лю ва ти влас не став лен ня до по ру ше них
у тво рі пи тань; ви хо ву ва ти ін те рес до твор чос ті
М. Горь ко го

Роз роб ка уро ку «Утвер д жен ня лю бо ві до
всьо го жи во го в опо ві дан ні Е. Се тон-Том со на
“Ло бо”» із за ру біж ної лі те ра ту ри в 5-му кла сі
За ло коць ка Ва лен ти на Да ви дів на, учи тель за ру -
біж ної лі те ра ту ри, Дніп ро дзер жин  ська шко ла
№ 28 Дніп ро пет ров  ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку-до слід жен ня
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
осно ві опо ві дан ня «Ло бо» ви кли ка ти лю бов і спів -
чут тя до тва рин і всьо го жи во го, до по мог ти від чу -
ти лю ди ну як час т ку при ро ди

Роз роб ка уро ку «Ху дож ні об ра зи (за по віс тю
М. Го го ля «Та рас Буль ба»)» із за ру біж ної лі те ра -
ту ри в 7-му кла сі
Зу ті ко ва Оле на Ана то лі їв на, учи тель за ру біж ної
лі те ра ту ри, Ми ко ла їв  ська гім на зія № 4.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко го —
про дов жи ти ро бо ту над по віс тю, про слід ку ва ти
зоб ра жен ня іс то рич них по дій в Укра ї ні, по бу ту
та зви ча їв За по розь кої Сі чі; по ка за ти про ти став -
лен ня жит тє во го ви бо ру в до лях си нів Та ра са
Буль би; на вча ти уваж но чи та ти текст, зу пи ня ю -
чись на де та лях, об ґ рун то ву ва ти дум ки при кла да -
ми з тво ру і ло гіч но їх ви кла да ти; роз ви ва ти на -
вич ки ана лі зу лі те ра тур но го пер со на жа; по гли би -
ти по нят тя про по вість, про об раз-пер со наж;
ви хо ву ва ти лю дя ність, гу ма нізм, лю бов до Укра ї -
ни, по ва гу до її за хис ни ків; фор му ва ти гро ма дян -
 ську по зи цію

Сис те ма уро ків з те ми «Антич на лі те ра ту -
ра», роз роб ле них за тех но ло гією зу стріч -

них зу силь із за ру біж ної лі те ра ту ри у 8-му кла сі
Кли мен ко Ал ла Олек сан д рів на, учи тель за ру біж -
ної лі те ра ту ри, Смі лян  ська шко ла № 2 Чер ка -
 ської обл.
Ано та ція: Сис те ма уро ків знай о мить із ан тич ніс -
тю, дав ньо г рець кою мі фо ло гією, твор чіс тю Го ме -
ра, Сап фо, Есхі ла

Роз роб ка уро ку «Дж. Б. Шоу «Піг ма лі он».
Шлях Елі зи Ду літл від ма ло при ваб ли вої квіт ни -
кар ки-кок ні до «ча рів ної ле ді». Проб ле ма ти ка й
ком по зи ція тво ру» із за ру біж ної лі те ра ту ри
в 11-му кла сі
Ко ло со ва Оль га Во ло ди ми рів на, ви кла дач, Арте -
мів  ський ко ледж транс пор т ної інф ра струк ту ри
До нець кої обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле ну те му,
освіт ня ме та яко го — про ана лі зу ва ти ко ме дію
«Піг ма лі он’’, її мі фо ло гіч ну осно ву, да ти уяв лен ня
про ін те лек ту аль ний ха рак тер дра ма тур гії Б.
Шоу; фор му ва ти на вич ки ана лі зу дра ма тич но го
тво ру; фор му ва ти вмін ня і на вич ки вес ти дис ку -
сію; з’ясу ва ти об ста ви ни го лов но го кон ф лік ту
у тво рі, до по мог ти роз кри ти об ра зи тво ру, з’ясу -
ва ти їх зна чен ня, ес те ти ку, при ваб ли вість

Роз роб ка уро ку «Ба гат ст во люд  ської ду ші,
кра са і щи рість люд  ських по чут тів у со не тах
Пет рар ки» із за ру біж ної лі те ра ту ри у 8-му кла сі
Ко то ва Оль га Во ло ди ми рів на, ди рек тор НВК,
учи тель за ру біж ної лі те ра ту ри, Пол тав  ський НВК
Ло зів  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 — про ана лі зу ва ти со не ти з «Кни ги пі -
сень»; пра цю ва ти над ви раз ним чи тан ням по езій
на пам’ять; по яс ню ва ти ви бір со не та; роз ви ва ти
на вич ки пуб ліч но го ви сту пу; ви хо ву ва ти кри тич -
не став лен ня до люд  ських не до лі ків

Роз роб ка уро ку «Ф. М. Дос то єв  ський «Зло -
чин і ка ра». Сис те ма об ра зів ге ро їв ро ма ну»
із за ру біж ної лі те ра ту ри в 10-му кла сі
Край ня Вік то рія Олек сан д рів на, учи тель за ру -
біж ної лі те ра ту ри, пе да гог-ор га ні за тор, Андрі їв -
 ська шко ла Слов’ян  сько го рай о 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 — роз ши ри ти знан ня про ро ман «Зло -
чин і ка ра»; до по мог ти про сте жи ти роз ви ток го -
лов них ге ро їв у ро ма ні, ви зна чи ти осо бис те став -
лен ня до пер со на жів; роз ви ва ти на вич ки ро бо ти
з тек с том, ха рак те ри зу ван ня об ра зів, ана лі тич не
мис лен ня; ви хо ву ва ти гу ма нізм, кра щі мо раль ні
якос ті й ін те рес до твор чос ті пись мен ни ка

Роз роб ка уро ку «Твор чість Архі ло ха — за -
снов ни ка ям біч но го жан ру» із за ру біж ної лі те -
ра ту ри у 8-му кла сі
Крот Світ ла на Ва си лів на, учи тель за ру біж ної лі -
те ра ту ри, Іл лі нець ка шко ла № 1 Він ниць кої обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле ну те му,
ме та яко го — ознай о ми ти з жит тє вим і твор чим
шля хом дав ньо г рець ко го лі ри ка; вчи ти ви зна ча ти
вір шо вий роз мір; удос ко на лю ва ти на вич ки ана лі -
зу ху дож ньо го тек с ту; роз ви ва ти вмін ня ви слов -

лю ва ти влас ну дум ку, об ґ рун то ву ва ти її; ви хо ву -
ва ти кри тич не став лен ня до вчин ків лю дей, по ва -
гу до ху дож ньо го сло ва

Роз роб ка уро ку «Анти гу ман на те о рія Рас -
коль ні ко ва та її крах (за ро ма ном Ф. М. Дос то єв -
 сько го)» із за ру біж ної лі те ра ту ри в 10-му кла сі
Круп ко На та лія Іва нів на, учи тель ро сій  ської мо ви
та за ру біж ної лі те ра ту ри, Дніп ро дзер жин  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 у світ ду хов них по шу ків го лов но го ге роя
ро ма ну, зро зу мі ти суть йо го те о рії, її дже ре ла, по -
ка за ти, яку вла ду над лю ди ною мо же ма ти те о рія
і на яку не без пе ку на ра жа єть ся ге рой, на ма га ю -
чись здій с ни ти її; ак ти ві зу ва ти ро зу мо ву ді яль -
ність, спо ну ка ти до учас ті в дис ку сій них пи тан нях;
удос ко на лю ва ти мо но ло гіч ну і діа ло гіч ну мо ву,
умін ня ко рис ту ва ти ся тек с том, роз мір ко ву ва ти
на мо раль но-фі ло соф  ські те ми, під твер д жу ва ти
суд жен ня тек с том; по ка за ти згуб ні на слід ки для
жит тя люд ст ва те о рії «вла ди над людь ми»

Роз роб ка уро ку «Урок — ода кни зі» із за ру -
біж ної лі те ра ту ри в 5–6-х кла сах
Кур к чи Оле на Ми ко ла їв на, учи тель ро сій  ської
мо ви і сві то вої лі те ра ту ри, Гра ніт нен  ська шко ла
Вол но ва  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 — по ка за ти цін ність книг; роз кри ти їх
зна чен ня в жит ті лю дей і сус піль ст ва, роль у роз -
ши рен ні чи таць ко го кру го зо ру; спри я ти фор му -
ван ню в чи та чів по чут тя лю бо ві до книг; на вчи ти
ці ну ва ти і бе рег ти кни ги

Роз роб ка уро ку «Ро ман тич на осо бис тість
у лі ри ці Д. Г. Бай ро на» із за ру біж ної лі те ра ту ри
в 9-му кла сі
Ли хог ляд Світ ла на Гри го рів на, учи тель, Ізма їль-
ська шко ла № 7 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 — пе ре ві ри ти знан ня біо гра фії Бай ро -
на, ро зу мін ня ро ман тиз му як лі те ра тур но го на -
пря му; уточ ни ти по нят тя «ро ман тич ний ге рой»,
вчи ти зна хо ди ти йо го ри си в «бай ро ніч но му ге -
рої»; вчи ти зі став ля ти ори гі наль ний текст із пе -
рекла дом, зна хо ди ти спіль ні ри си і від мін нос ті;
роз ви ва ти здат ність ро зу мі ти своє рід ність ан г лій -
 сько го ро ман тиз му у твор чос ті Бай ро на; ви хо ву -
ва ти ін те рес до по езії Бай ро на, ба жан ня про чи та -
ти йо го вір ші ан г лій  ською мо вою

Роз роб ка уро ку по за клас но го чи тан ня
«Пам’ят ник улюб ле но му по ету» із за ру біж ної лі -
те ра ту ри в 10-му кла сі
Лук’янен ко Лю бов Ми ко ла їв на, учи тель за ру біж -
ної лі те ра ту ри, Кри во різь ка шко ла № 82 Дніп ро -
пет ров  ської обл..
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко го —
ознай о ми ти з іс то рією ство рен ня пам’ят ни ків
та їх ху дож ньою своє рід ніс тю, окрес ли ти їх зна -
чен ня в жит ті лю ди ни; уза галь ни ти знан ня про
особ ли вос ті по етич ної ма не ри мит ців; роз ви ва ти
твор чі ху дож ні здіб нос ті; ак ти ві зу ва ти про цес чи -
тан ня тво рів по етів цьо го пе рі о ду; ство рю ва ти
умо ви для ви хо ду юно го чи та ча на са мо стій ний
кон такт із мис тец т вом че рез участь у за хис ті
проек ту

Роз роб ка уро ку «Пе ре род жен ня Скруд жа
як на слі док осмис лен ня сво го жит тя» із за ру біж -
ної лі те ра ту ри в 6-му кла сі
Лук’янен ко Юлія Ми хай лів на, учи тель, Ко но топ -
 ська шко ла № 11 Сум  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 уч нів з те ми,
про сте жи ти змі ни в ха рак те рі і по ве дін ці го лов -
но го ге роя, удос ко на лю ва ти на вич ки зв’яз но го
мов лен ня та ро бо ти в ма лих гру пах, роз ви ва ти об -
раз не й ло гіч не мис лен ня, ви хо ву ва ти ба жан ня
са мо вдос ко на лю ва ти ся

Роз роб ка уро ку «О. Уайльд «Хлоп чик-зір ка».
Без меж на ве лич люд  ської кра си. Лю бов до ма те -
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рі — од на з ви зна чаль них цін нос тей жит тя»
із за ру біж ної лі те ра ту ри в 5-му кла сі
Ма ко гон Ва лен ти на Во ло ди ми рів на, учи тель ро -
сій  ської мо ви та за ру біж ної лі те ра ту ри, Бо го ду -
хів  ська гім на зія № 1 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 вер ши ти ро бо ту над ви зна чен ням
го лов ної дум ки й ха рак те рис ти ки го лов но го ге роя
каз ки О. Уайль да; роз ви ва ти вмін ня ха рак те ри зу -
ва ти пер со наж, уза галь ню ва ти про чи та не, ро би ти
ви снов ки; ви хо ву ва ти лю бов до ма те рі як цін нос ті
жит тя, як осно ви ду хов ної кра си лю ди ни

Роз роб ка уро ку «А. П. Че хов — ви дат ний ро -
сій  ський пись мен ник. Опо ві дан ня «Тов с тий
і тон кий» із за ру біж ної лі те ра ту ри в 6-му кла сі
Мар чен ко Іри на Ми ко ла їв на, учи тель за ру біж ної
лі те ра ту ри, Ве се лів  ська шко ла № 1 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 знай о ми ти з біо гра фією та твор -
чіс тю А. Че хо ва; про дов жи ти фор му ван ня вмін ня
ана лі зу епіч но го тво ру; роз ви ва ти вмін ня вдум ли -
во го й уваж но го чи тан ня, на вич ки ви раз но го чи -
тан ня, кри тич не мис лен ня; сти му лю ва ти ба жан -
ня ви яв ля ти іні ці а ти ву; ви хо ву ва ти не га тив не
став лен ня до чи но ша ну ван ня й низь ко пок лон ст -
ва; фор му ва ти по нят тя про по чут тя влас ної гід -
нос ті

Роз роб ка уро ку «Каз ки на ро дів сві ту» із за -
ру біж ної лі те ра ту ри в 5-му кла сі
Муль чен ко Ган на Про ко пів на, учи тель, Виш но -
піль  ська шко ла Таль нів сько го рай о 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 — сис те ма ти зу ва ти, уза галь ни ти й по -
гли би ти знан ня з ви вче ної те ми; ви яви ти рі вень
умінь і на ви чок з ме тою кон т ро лю й ко рек ції; роз -
ви ва ти пам’ять, об раз не та ло гіч не мис лен ня,
умін ня ство рю ва ти влас ні ви слов лю ван ня з пев -
ної те ми, оці ню ва ти вчин ки й дії ге ро їв; ви хо ву ва -
ти най кра щі ри си ха рак те ру на осно ві за галь но -
люд  ських цін нос тей

Ме то дич на роз роб ка «Пам’ят ки, схе ми, ал -
го рит ми (до від ник для уч нів)» із за ру біж ної

лі те ра ту ри в 5–11-х кла сах
На умук На та лія Ва си лів на, учи тель за ру біж ної лі -
те ра ту ри, Пуш ка рів  ська шко ла Вер х ньо д ніп ров -
 ської рай он ної ра ди Дніп ро пет ров  ської об лас ті.
Ано та ція: По сіб ник є од ним зі шля хів ство рен ня
си ту а ції успі ху для шко ля рів. Про по но ва ні ма те -
рі а ли мо жуть бу ти ко рис ни ми під час ор га ні за ції
са мо стій ної ро бо ти уч нів 5–11 кла сів на уро ках
за ру біж ної лі те ра ту ри з роз вит ку зв’яз но го мов -
лен ня

Ме то дич на роз роб ка «Ди дак тич ний те атр
«Шек с пір — Ле ся Укра їн ка» із за ру біж ної лі те -
ра ту ри у 8-му кла сі
Пас ту шен ко Жан на Ва ле рі їв на, учи тель за ру біж -
ної лі те ра ту ри, Цю ру пин  ська гім на зія Хер сон -
 ської обл.
Ано та ція: Сце на рій ви ста ви шкіль но го ди дак тич -
но го те ат ру

Роз роб ка уро ку «Р. Л. Сті вен сон. “Ба ла да про
ве ре со вий на пій”» із за ру біж ної лі те ра ту ри
в 7-му кла сі
По кор на Оле на Гри го рів на, учи тель за ру біж ної
лі те ра ту ри, Кам’янець-По діль  ський НВК № 3
Хмель ницької обл..
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко го — по -
гли би ти знан ня про ге ро їч ну ба ла ду, по знай о ми -
ти з ідей но-ху дож нім зміс том тво ру Р. Л. Сті вен -
со на «Ве ре со вий мед»; по ка за ти муж ність бор ців
за не за леж ність кра ї ни про ти за гар б ни ків; роз -
кри ти не об хід ність ви бо ру між влас ним жит тям
і спіль ною ме тою на ро ду; удос ко на лю ва ти на вич -
ки ви раз но го чи тан ня, тек с то ло гіч но го ана лі зу;
роз ви ва ти ло гіч не й асо ці а тив не мис лен ня, зв’яз -
не мов лен ня; фор му ва ти куль ту ру від по ві ді; ви хо -
ву ва ти лю бов до рід но го краю, по чут тя за хоп лен -
ня по дви гом бо роть би із за гар б ни ка ми

Роз роб ка уро ку «Лі те ра ту ра та жит тя. Про за
та по езія у фор му ван ні ду хов нос ті лю ди ни» із
за ру біж ної лі те ра ту ри у 8-му кла сі
При ходь ко Люд ми ла Іва нів на, учи тель за ру біж -
ної лі те ра ту ри, Ні жин  ська гім на зія № 3 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 — уза галь ни ти знан ня з кур су за ру -
біж ної лі те ра ту ри; вчи ти фі ло соф  ськи мис ли ти,
опи ра ю чись на клю чо ві тво ри лі те ра ту ри, кот рі
ма ли важ ли вий вплив на фор му ван ня ду хов нос ті,
гар мо ній ної осо бис тос ті; ви хо ву ва ти лю бов
до літе ра ту ри різ них жан рів

Роз роб ка уро ку «Я честь від дам ти та ну Про -
ме тею, що не тво рив сво їх лю дей ра ба ми» (Ле ся
Укра їн ка)» із за ру біж ної лі те ра ту ри в 6-му кла сі
Пу ляк Ма рія Зе но нів на, учи тель за ру біж ної лі те -
ра ту ри, Улаш ків  ська шко ла Чор т ків  сько го рай о -
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 — роз ви ва ти на вич ки ха -
рак те рис ти ки лі те ра тур но го ге роя, по яс ню ва ти
йо го вчин ки, ви слов лю ва ти влас ну дум ку що до
по дій у тво рі, взя ти за зра зок для на слі ду ван ня
жер тов ність, муж ність і смі ли вість ге роя; пра цю -
ва ти з тек с том, до би ра ти ци тат ний ма те рі ал для
ха рак те рис ти ки ге роя

Роз роб ка уро ку «Та рас Шев чен ко і Адам
Міц ке вич — два ге нії ук ра їн  сько го і поль-

сько го сло ва» із за ру біж ної лі те ра ту ри в 9-му
кла сі
Пу ляк Ма рія Зе но нів на, учи тель за ру біж ної лі те -
ра ту ри, Улаш ків  ська шко ла Чор т ків  сько го рай о -
ну Тер но піль  ської обл..
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле ну те му,
ме та яко го — ознай о ми ти з жит тє пи са ми най ві -
до мі ших по етів Укра ї ни і Поль щі — Шев чен ка
і Міц ке ви ча, на вчи ти по рів ню ва ти їх ні до лі, твор -
чість, знай ти спіль не і від мін не; ви хо ву ва ти по ва -
гу і лю бов до спад щи ни по етів, іс то рич но го ми ну -
ло го сво го та ін ших на ро дів

Роз роб ка уро ку «А. Алек сін «У ти лу як у ти -
лу». Жит тє ві уро ки го лов но го ге роя по віс ті»
із за ру біж ної лі те ра ту ри в 7-му кла сі
Пуч кан Лю бов Іва нів на, учи тель ро сій  ської мо ви
та лі те ра ту ри, За по різь ка гім на зія № 28.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко го — по -
ка за ти, що в ро ки Ве ли кої Віт чиз ня ної вій ни по -
дви ги лю дей у ти лу сто я ли в од но му ря ду з не ба -
че ним в іс то рії ге ро їз мом во ї нів, «увій ти» з уч ня -
ми в су во рі буд ні пер ших мі ся ців вій ни; на вча ти
ха рак те ри зу ва ти ге ро їв, їх ні по чут тя; роз ви ва ти
на вич ки ви слов лю ва ти своє став лен ня до ге ро їв;
ви хо ву ва ти дбай ли ве став лен ня до близь ких

Роз роб ка уро ку «В. Рас пу тін «Уро ки фран -
цузь кої». Праг нен ня до знань юно го ге роя, йо го
мо раль на стій кість, по чут тя влас ної гід нос ті»
із за ру біж ної лі те ра ту ри в 6-му кла сі
Пуч кан Лю бов Іва нів на, учи тель ро сій  ської мо ви
та лі те ра ту ри, За по різь ка гім на зія № 28.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко го — на -
вча ти ся ана лі зу ва ти об раз ху дож ньо го тво ру, ви -
роб ля ти вмін ня зна хо ди ти спо со би роз крит тя
цьо го об ра зу; роз ви ток ко му ні ка тив них ком пе -
тен т нос тей уч нів: умін ня слу ха ти, до во ди ти, вес -
ти бе сі ду; ви хо ван ня кра щих люд  ських якос тей,
умін ня збе рег ти свій ду хов ний до свід у склад них
си ту а ці ях

Роз роб ка уро ку «Зу стріч лю дей із ян го ла -
ми, її сенс (за опо ві дан ня ми Л. Тол с то го

«Що жи вить лю дей» і Г. Гар сіа Мар ке са «Ста ри -
ган з кри ла ми») із за ру біж ної лі те ра ту ри в 11-му
кла сі
Ро ма ню та Ла ри са Ми ко ла їв на, ви кла дач за ру біж -
ної лі те ра ту ри, 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, ме та яко го —
до слі ди ти, як роз ви ва єть ся те ма ти ка у тво рах
пред с тав ни ків різ них куль тур; про сте жи ти, які

мо раль ні цін нос ті ствер д жу ють ся, як по єд ну єть -
ся в них ре аль не і фан тас тич не; про ана лі зу ва ти
па ра ле лі й асо ці а ції, спіль не й від мін не в роз -
крит ті ідей но го зміс ту тво ру; роз ви ва ти на вич ки
до слід ниць кої і по шу ко вої ро бо ти, умін ня кри -
тич но мис ли ти, твор чо ана лі зу ва ти тек с ти тво рів,
ко рис ту ва ти ся ме то да ми по рів нян ня, зі став -
лення, ви ді лен ня го лов но го, сут тє во го в тво рі;
удос ко на ли ти на вич ки зв’яз но го мов лен ня; ви хо -
ву ва ти ви со кі мо раль ні і ду хов ні цін нос ті, то ле -
ран т не став лен ня до лю дей з різ ни ми жит тє ви ми
по зи ці я ми

Роз роб ка уро ку «Еле а нор Пор тер. “Пол лі ан -
на”» із за ру біж ної лі те ра ту ри в 5-му кла сі
Ру дик Іри на Вік то рів на, за ступ ник ди рек то ра
з на вчаль но-ви хов ної ро бо ти, Но вод мит рів  ська
шко ла Зо ло то ні  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 — ознай о ми ти з жит тям і твор чіс тю
пись мен ни ці; на вча ти гра мот но ви слов лю ва ти
свої дум ки; удос ко на лю ва ти на вич ки ро бо ти
з під руч ни ком; роз ви ва ти на вич ки ви раз но го
читан ня, ви ді лен ня клю чо вих мо мен тів, ко мен ту -
ван ня про чи та но го; ви хо ву ва ти ви со кі мо раль ні й
ду хов ні цін нос ті

Роз роб ка уро ку «Див ні кві ти са ду Ма цуо Ба -
сьо» із за ру біж ної лі те ра ту ри в 6-му кла сі
Са ві єв  ська Люд ми ла Бог да нів на, учи тель за ру -
біж ної лі те ра ту ри, Во ло ди мир-Во лин  ський НВК
«За галь но ос віт ня шко ла І–ІІІ сту пе нів № 3 —
ліцей» Во лин  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 особ ли вос -
ті япон  ської по езії та про по стать Ма цуо Ба сьо;
роз ви ва ти на вич ки ви раз но го чи тан ня й ана лі зу
хо ку, твор чу уяву; удос ко на лю ва ти зв’яз не мов -
лен ня; пе ре ві ри ти от ри ма ний рі вень знань у фор -
мі лі те ра тур ної гри; ви хо ву ва ти лю бов до при ро -
ди, по езії, куль ту ру по чут тів

Роз роб ка уро ку «Зоб ра жен ня пей за жів при -
ро ди і ду ші в по езії По ля Вер ле на «Осін ня піс -
ня». Му зич ність і жи во пис ність лі ри ки» із за ру -
біж ної лі те ра ту ри в 9-му кла сі
Са ві єв  ська Люд ми ла Бог да нів на, учи тель за ру -
біж ної лі те ра ту ри, Во ло ди мир-Во лин  ський НВК
«За галь но ос віт ня шко ла І–ІІІ сту пе нів № 3 —
ліцей» Во лин  ської обл..
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко го —
роз кри ти своє рід ність по езії По ля Вер ле на, на си -
че ність її сим во ла ми; по гли би ти знан ня про сим -
во лізм, ім п ре сі о нізм; роз ви ва ти на вич ки ви раз -
но го чи тан ня, тек с то ло гіч но го й ком па ра тив но го
ана лі зу; фор му ва ти клю чо ві ком пе тен т нос ті й на -
вич ки асо ці а тив но го ана лі зу тво рів, спри я ти зро -
стан ню осо бис тіс но го ін те ре су до по езії; роз ви ва -
ти на вич ки ді яль ніс но го за сто су ван ня знань

Роз роб ка уро ку «Чарльз Дік кенс. «Різ д вя на
піс ня в про зі». Пе ре род жен ня Скруд жа як на слі -
док осмис лен ня сво го жит тя» із за ру біж ної лі те -
ра ту ри в 6-му кла сі
Са цик Юлія Во ло ди ми рів на, учи тель за ру біж ної
лі те ра ту ри, Лош ка рів  ська шко ла Ні ко поль  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 — до по мог ти глиб ше усві до ми ти гу ма -
ніс тич ний зміст та ідей но-ху дож ні особ ли вос ті
тво ру; роз ви ва ти на вич ки об раз но го й ло гіч но го
мис лен ня; ар тис тич ні здіб нос ті; ес те тич ні сма ки,
пам’ять; ви хо ву ва ти на за са дах гу ма ніс тич них за -
галь но люд  ських цін нос тей

Роз роб ка уро ку «Я — Кіп лін га сол дат» із за -
ру біж ної лі те ра ту ри у 8-му кла сі
Сід ді ко ва Світ ла на Гри го рів на, учи тель за ру біж -
ної лі те ра ту ри, Ка нів  ська шко ла № 3 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 — ознай о ми ти з вір ша ми пись мен ни -
ка во єн ної те ма ти ки, іс то рією їх ство рен ня; ви -
зна чи ти гу ма ніс тич ні ідеї та жан ро ві особ ли вос ті
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по езій; роз ви ва ти на вич ки ви раз но го чи тан ня,
об раз но го мис лен ня, умін ня ана лі зу ва ти ху дож -
ній об раз; роз ви ва ти чи таць кі ін те ре си, кру го зір,
ес те тич ні сма ки та по чут тя, сприй ман ня ху дож -
ніх об ра зів; ви хо ву ва ти гу ма нізм, праг нен ня жи -
ти в ми рі, лю бов до Бать ків щи ни

Роз роб ка уро ку «По до рож до Пар на су. Дав -
ньо г рець ка лі ри ка як син тез по езії та му зи ки.
Твор чість Тір тея» із за ру біж ної лі те ра ту ри
у 8-му кла сі
Сід ді ко ва Світ ла на Гри го рів на, учи тель за ру біж -
ної лі те ра ту ри, Ка нів  ська шко ла № 3 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 — ознай о ми ти з особ ли вос тя ми дав ньо -
грець кої лі ри ки, її жан ра ми, го лов ни ми пред с тав -
ни ка ми; за ці ка ви ти осо бис тіс тю Тір тея, йо го
поезією; ді зна ти ся про зна чен ня сло ва «еле гія»;
вчи ти ви зна ча ти жанр вір ша; роз ви ва ти ува гу,
умін ня слу ха ти й за пам’ято ву ва ти; ви хо ву ва ти
по ва гу до мит ців, пат рі о тич ні по чут тя

Роз роб ка уро ку «Те атр у Дав ній Гре ції. Ви -
ник нен ня тра ге дії та ко ме дії. Есхіл «Про ме тей
за ку тий». Роз по відь Про ме тея про йо го бла го ді -
ян ня лю дям (епі со дій 2, вір ші 436–525). Зна чен ня
по дви гу Про ме тея» із за ру біж ної лі те ра ту ри
у 8-му кла сі
Сід ді ко ва Світ ла на Гри го рів на, учи тель за ру біж -
ної лі те ра ту ри, Ка нів  ська шко ла № 3 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 — ознай о ми ти з особ ли вос тя ми дав ньо г -
рець ко го те ат ру; спри я ти усві дом лен ню то го,
що дав ньо г рець кий те атр був важ ли вим за со бом
ви хо ван ня най шир ших мас на ро ду; ознай о ми ти
з твор чіс тю Есхі ла; сха рак те ри зу ва ти зміст тра ге -
дії «Про ме тей за ку тий», об раз Про ме тея; роз ви -
ва ти уваж ність, до пит ли вість, на вич ки зв’яз но го
мов лен ня, ло гіч но го мис лен ня, ана лі зу дра ма тич -
но го тек с ту, пе ре ка зу, ви раз но го чи тан ня; спри я -
ти ви хо ван ню по ва ги до те ат ру й ан тич ної куль ту -
ри, гу ма ніз му, бла го род ст ва в сто сун ках, умін ня
до по ма га ти ін шим, бу ти вір ним прин ци пам

Роз роб ка уро ку «Тер нис тий шлях го лов но го
ге роя та йо го ево лю ція за каз кою О. Уайль да
“Хлоп чик-зір ка”» із за ру біж ної лі те ра ту ри в 5-
му кла сі
Слю са ре ва Ка те ри на Во ло ди ми рів на, учи тель за -
ру біж ної лі те ра ту ри та ро сій  ської мо ви, Єміль -
чин ська шко ла № 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 — про сте жи ти ево лю цію ду ші ге роя,
вчи ти ви слов лю ва ти дум ки, ци ту ва ти текст; фор -
му ва ти вмін ня ана лі зу ва ти об раз ге роя, ба чи ти
пре крас не і по твор не, ви раз но чи та ти; ви хо ву ва -
ти лю бов до ма те рі, вмін ня ро зу мі ти доб ро і зло

Роз роб ка уро ку «Те ма пат рі о тиз му, від да нос -
ті, слу жін ня бать ків щи ні за по віс тю М. Го го ля
“Та рас Буль ба”» із за ру біж ної лі те ра ту ри в 7-му
кла сі
Слю са ре ва Ка те ри на Во ло ди ми рів на, учи тель за -
ру біж ної лі те ра ту ри та ро сій  ської мо ви, Єміль -
чин ська шко ла № 1 Жи то мир  ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко го — да -
ти ко рот кі ві до мос ті про пись мен ни ка, по ка за ти
йо го зв’язок з Укра ї ною, роз кри ти іс то рію на пи -
сан ня по віс ті «Та рас Буль ба», про сте жи ти особ -
ли вос ті зоб ра жен ня іс то рич них по дій в Укра ї ні,
по бу ту, зви ча їв За по розь кої Сі чі у тво рі, з’ясу ва -
ти пат рі о тич ний па фос тво ру; ви хо ву ва ти по чут -
тя лю бо ві до рід ної іс то рії, куль ту ри, по чут тя пат -
рі о тиз му

Роз роб ка уро ку «Те ма Різ д ва в мис тец т ві
та твор чос ті Б. Пас тер на ка» із за ру біж ної лі те -
ра ту ри в 11-му кла сі
Слю са ре ва Ка те ри на Во ло ди ми рів на, учи тель за -
ру біж ної лі те ра ту ри та ро сій  ської мо ви, Єміль -
чин ська шко ла № 1 Жи то мир  ської обл.

Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко го — по -
знай о ми ти з тво ра ми мис тец т ва, у яких зву чить
те ма Різ д ва, ви світ ли ти зна чен ня цієї по дії,
познай о ми ти з цик лом «Вір ші Юрія Жи ва го»
Б. Пас тер на ка, про ана лі зу ва ти клю чо ві епі зо ди
по езії «Різ д вя на зір ка»; роз ви ва ти вмін ня пра цю -
ва ти з до дат ко вою лі те ра ту рою, до слід жу ва ти й
ана лі зу ва ти ма те рі ал, го ту ва ти по ві дом лен ня, уза -
галь ню ва ти, роз ви ва ти на вич ки ви раз но го чи тан -
ня, ус но го мов лен ня, твор чі здіб нос ті; ви хо ву ва ти
ду хов ні цін нос ті, умін ня ці ну ва ти пре крас не

По сіб ник «Сві то ва лі те ра ту ра в схе мах і таб -
ли цях» із за ру біж ної лі те ра ту ри в 5–11-х кла сах
Ста ро ди но ва Окса на Вік то рів на, за ступ ник ди -
рек то ра з на вчаль но-ви хов ної ро бо ти, учи тель за -
ру біж ної лі те ра ту ри, Са мар  ська шко ла Пет ро пав -
лів  сько го рай о ну Дніп ро пет ров  ської обл.
Ано та ція: По сіб ник міс тить опор ні схе ми і таб ли -
ці для ви ко ри стан ня на уро ках сві то вої лі те ра ту -
ри. При зна че ний для вчи те лів і уч нів за галь но ос -
віт ніх на вчаль них за кла дів

Роз роб ка уро ку «Езоп їх ви га дав і ввів у мо -
ду…» із за ру біж ної лі те ра ту ри в 6-му кла сі
Су хо вє є ва Оле на Ва лен ти нів на, учи тель ро сій -
 ської мо ви та за ру біж ної лі те ра ту ри, При стан -
ційна шко ла Дво рі чан  сько го рай о 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 — ознай о ми ти з Езо пом як осо бис тіс -
тю та з йо го твор чіс тю, фор му ва ти вмін ня і на вич -
ки ана лі зу ху дож ньо го тек с ту, ви раз но го чи тан ня
бай ок; роз ви ва ти ло гіч не мис лен ня; спри я ти ви -
хо ван ню мо раль но-етич них якос тей осо бис тос ті

Роз роб ка уро ку «Мі фо ло гіч на осно ва по ем
Го ме ра “Ілі а да” та “Одіс сея”» із за ру біж ної лі те -
ра ту ри у 8-му кла сі
Ти мо фє є ва Оле на Гри го рів на, учи тель, Дніп ро -
дзер  жин  ська шко ла № 4 ім. А. С. Ма ка рен ка
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 знан ня про мі фи Тро ян  сько го цик лу,
ство ри ти умо ви для роз вит ку ко му ні ка тив них на -
ви чок мов ної вза є мо дії в клас ній ауди то рії, удос -
ко на лю ва ти на вич ки пе ре ка зу, ана лі зу ва ти і ро -
би ти влас ні ви снов ки; бу ду ва ти ло гіч ні й ар гу -
менто ва ні ви сту пи на те му «Як вбе рег ти світ від
вій ни?»; ви хо ву ва ти не при ми ри ме став лен ня
до про явів вій ни

Роз роб ка уро ку «Опо ві дан ня «Піс т ря ва
стріч ка» А. К. Дой ла» із за ру біж ної лі те ра ту ри
в 7-му кла сі
Ти хо но ва Іри на Юрі їв на, учи тель за ру біж ної лі те -
ра ту ри, Пав лів  ська шко ла Бо го ду хів  сько го р-ну
Хар ків  ської 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 — за ці ка -
ви ти осо бис тіс тю і твор чіс тю пись мен ни ка; на -
вчи ти да ва ти ха рак те рис ти ку ге ро ям на осно ві їх
учин ків, став лен ня до лю дей; роз ви ва ти зв’яз не
мов лен ня; фор му ва ти уяв лен ня про за галь но люд -
 ські цін нос ті: гу ма нізм, спра вед ли вість; ви хо ву ва -
ти спо сте реж ли вість, ло гіч не мис лен ня, лю бов
до ху дож ньо го сло ва

Роз роб ка уро ку «Що да ла су час ній лю ди ні
куль ту ра Ре не сан су» із за ру біж ної лі те ра ту ри
у 8-му кла сі
То вар ни чен ко Люд ми ла Пет рів на, учи тель, Сум -
 ська гім на зія № 1.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле ну те му,
ме та яко го — фор му ва ти сві то гляд уч нів, умін ня
ви слов лю ва ти свої оці ноч ні суд жен ня; про дов жу -
ва ти ознай ом лен ня з по нят тя ми тра ди цій но го
і віч но го у сві то вій куль ту рі; спо ну ка ти до різ них
ви дів ду хов ної ді яль нос ті (пі зна валь ної, ес те тич -
ної, ко му ні ка тив ної); роз ви ва ти твор чу уяву й
ана лі тич не мис лен ня; ви хо ву ва ти ес те тич ні сма -
ки, спо ві ду ва ти за галь но люд  ські цін нос ті

Роз роб ка уро ку «Джеймс Джойс — ір ланд -
 ський пись мен ник-мо дер ніст. Пси хо ло гіч не есе

“Джа ко мо Джойс”» із за ру біж ної лі те ра ту ри
в 11-му кла сі
Тре тьяк Оле на Ле о ні дів на, ви кла дач за ру біж ної
лі те ра ту ри, Сє вє ро до нець ке ВПУ 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 ка за ти основ ні ета пи жит тя
Джей м са Джой са та особ ли вос ті йо го ху дож ньо го
від об ра жен ня в твор чос ті пись мен ни ка; роз кри -
ти сві то гляд ні й ес те тич ні по зи ції пись мен ни ка,
мо дер ніст  ський ха рак тер йо го твор чос ті; про буд -
жу ва ти ба жан ня ви вча ти вер шин ні зраз ки сві то -
вої лі те ра ту ри

Роз роб ка уро ку «Укра ї на та її іс то рія в лі те -
ра ту рі. М. Го голь «Та рас Буль ба». Вплив ук ра їн -
 ської куль ту ри на твор чість пись мен ни ка» із за -
ру біж ної лі те ра ту ри в 7-му кла сі
Утє ше ва Ва лен ти на Гри го рів на, учи тель за ру -
біжної лі те ра ту ри, ук ра їн  ської мо ви та лі те ра ту -
ри, За по різь ка шко ла № 36.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко го —
з’ясу ва ти ук ра їн  ське ко рін ня тво ру, фоль к лор ну
осно ву, на род ний ха рак тер, те ма ти ку, об ра зи,
про ана лі зу ва ти об ра зи Та ра са, Оста па, ко за ків,
про сте жи ти вті лен ня рис ук ра їн  сько го ко зац т ва;
ви зна чи ти ху дож ні за со би, спіль ні для тво рів ус -
ної на род ної твор чос ті та по віс ті «Та рас Буль ба»;
роз ви ва ти на вич ки ви раз но го чи тан ня, ус но го
мов лен ня, вмін ня роз різ ня ти й оці ню ва ти ри си
ге роя, ви слов лю ва ти дум ку про них, ха рак те ри -
зува ти й по рів ню ва ти ри си ге ро їв; на вча ти ся
робо ти з тек с том; ви хо ву ва ти мо раль ні якос ті,
лю бов до Бать ків щи ни, фор му ва ти гро ма дян  ську
по зи цію

Роз роб ка уро ку «По вість Оно ре де Баль за ка
«Гоб сек»: проб ле ма ти ка тво ру, со ці аль но-іс то -
рич на зу мов ле ність пер со на жів. Не од но знач -
ність об ра зу Гоб се ка» із сві то вої лі те ра ту ри в 10-
му кла сі
Ша по вал Іри на Олек сан д рів на, учи тель ро сій -
 ської мо ви та лі те ра ту ри, Кри во різь ка шко ла
№ 50 Дніп ро пет ров  ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко го —
ознай о ми ти з тво ром, проб ле ма ти кою й со ці аль -
но-іс то рич ною зу мов ле ніс тю пер со на жів; до слі -
ди ти основ ні прий о ми й за со би ха рак те рис ти ки
ге ро їв, роз кри ти руй нів ний вплив «вла ди зо ло та»
на лю дей, між осо бис тіс ні й сус піль ні від но си ни;
з’ясу ва ти суть фі ло со фії Гоб се ка, не од но знач нос -
ті цьо го об ра зу; роз ви ва ти на вич ки ідей но-ху -
дож ньо го ана лі зу тво ру; фор му ва ти уяв лен ня про
справ ж ні жит тє ві цін нос ті

Роз роб ка уро ку «За гад ки, при слів’я, при каз -
ки на ро дів сві ту» із за ру біж ної лі те ра ту ри в 5-му
кла сі
Швай чак Рус ла на Іва нів на, учи тель за ру біж ної лі -
те ра ту ри, Ста ро по риць ка шко ла Іва ни чів  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 — вчи ти вдум ли во, ви раз но чи та ти
тво ри ма лих жан рів фоль к ло ру, ви ко рис то ву ю чи
па у зи й ло гіч ні на го ло си; удос ко на лю ва ти вмін ня
ви ді ля ти й тлу ма чи ти пря ме й пе ре нос не зна чен -
ня при слів’їв і при ка зок; роз ви ва ти мов лен ня,
умін ня влуч но й об раз но ви слов лю ва ти дум ки;
ви хо ву ва ти ін те рес до фоль к ло ру

Роз роб ка уро ку «Ідея ра дос ті жит тя й від -
крит тя сві ту у ро ма ні Е. Пор тер “Пол лі ан на”»
із за ру біж ної лі те ра ту ри в 5-му кла сі
Янен ко Світ ла на Ва си лів на, учи тель, Кру по -
дерин  ська шко ла Оржиць ко го р-ну Пол тав -
 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 — про дов жи ти знай -
ом ст во зі сві то вим бес т се ле ром Е Пор тер, роз -
вива ти ус не мов лен ня; удос ко на лю ва ти на вич ки
ана лі зу ху дож ньо го тво ру, ко рис ту ван ня різ -
ними ін фор ма цій ни ми дже ре ла ми та вмін ня
працю ва ти з комп’юте ром; ви хо ву ва ти ін те рес
до лі те ра ту ри, спри я ти фор му ван ню жит тє вих
ком пе тен цій
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Іно зем ні мо ви

Роз роб ка уро ку «Meine Familie» з ні мець кої
мо ви в 5-му кла сі
Ба бі на На та лія Ми ко ла їв на, за ступ ник ди рек то ра
з на вчаль но-ви хов ної ро бо ти, учи тель ні мець кої
мо ви, Ки їв  ська спе ці а лі зо ва на шко ла № 97 іме ні
О. Те лі ги з по глиб ле ним ви вчен ням ан г лій  ської
мо ви.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле ну те му,
ме та яко го — прак ти ку ван ня у вжи ва ні ви вче ної
лек си ки в різ них ви дах мов лен нє вої ді яль нос ті;
удос ко на лен ня на ви чок мо но ло гіч но го мов лен ня,
умін ня чи та ти й сприй ма ти на слух текст з ви лу -
чен ням основ ної ін фор ма ції; тре ну ван ня на ви чок
і вмін ня пе ре кла ду ні мець кою мо вою; ознай ом -
лен ня уч нів з но вим гра ма тич ним ма те рі а лом

За вдан ня для про ве ден ня олім пі а ди з ні мець -
кої мо ви у 8-му кла сі
Ба бі на На та лія Ми ко ла їв на, за ступ ник ди рек то ра
з на вчаль но-ви хов ної ро бо ти, учи тель ні мець кої
мо ви, Ки їв  ська спе ці а лі зо ва на шко ла № 97 іме ні О.
Те лі ги з по глиб ле ним ви вчен ням ан г лій  ської мо ви.
Ано та ція: До бір ка олім пі ад них за вдань з ні мець -
кої мо ви

Роз роб ка вік то ри ни «Kennst du Deutschland?»
з ні мець кої мо ви в 9–10-х кла сах
Ба бі на На та лія Ми ко ла їв на, за ступ ник ди рек то ра
з на вчаль но-ви хов ної ро бо ти, учи тель ні мець кої
мо ви, Ки їв  ська спе ці а лі зо ва на шко ла № 97 іме ні
О. Те лі ги з по глиб ле ним ви вчен ням ан г лій  ської
мо ви.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду, ме та яко -
го — сти му лю ва ти ін те лек ту аль не й твор че са мо -
вдос ко на лен ня; на вчи ти ефек тив но спів пра цю ва -
ти в гру пі, ло гіч но бу ду ва ти ви слов лю ван ня ні -
мець кою мо вою, на да ва ти не об хід ну ін фор ма цію
на за пи тан ня; ви хо ву ва ти ін те рес до кра ї ни, мо ва
якої ви вча єть ся; роз ви ва ти ін те рес до пред ме та,
під три му ва ти ви со кий рі вень мо ти ва ції до ви -
вчен ня ні мець кої мо ви; роз ви ва ти ува гу, пам’ять,
спо сте реж ли вість; ви хо ву ва ти по чут тя друж би,
то ва ри  ськос ті

Роз роб ка уро ку «Gesundes und ungesundes
Essen» з ні мець кої мо ви в 10-му кла сі
Бер ди чев  ська Іри на Ва лен ти нів на, ви кла дач, 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 на за яв ле ну те му.
Ziel: Lexik zum Thema erarbeiten, aktivieren und
vertiefen; lehren die Studenten Diskussion f hren,
sich zum Thema u ern, ber Nahrungsmitte und
Gerichte sprechen; entwickeln Sprech, H ren, Sch -
rei ben und Lesefertigkeiten der Studenten; Nebens
tze ben, lehren grammatisches Material in der Rede
zu gebrauchen; entwickeln Aufmerksamkeit, logis -
ches Denken der Studenten; erweitern die Kennt -
nisse der Studenten ber gesunde Ern hrung,
erziehen Ern hrungskultur als Bestandteil der
gesunden Lebensweise

Роз роб ка уро ку «Моя ро ди на і я» з поль-
ської мо ви в 7-му кла сі

Вин ниць ка Зо ря на Іго рів на, учи тель поль  ської
мо ви, 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.
Cele: ucze odszuka poj cie «rodzina» w dost pnych

r d ach, wyja ni rol rodziny w yciu cz owieka,
wymieni obowi zki poszczeg lnych cz onk w rodzi -
ny; wykona map my low ukazuj c cz onk w
rodziny, ich wzajemne relacje i obowi zki, przed -
stawi scenk ukazuj c relacje zachodz ce mi dzy
cz onkami rodziny, rozwi e krzy wk ; wzmocnieni
poczucie wi zi z w asn rodzin , zda sobie spraw z
tego, e w yciu cz owieka rodzina jest najwa
niejsza, w a ciwie wsp pracuje w grupie

Роз роб ка уро ку «Му зич ні сти лі» з ні мець кої
мо ви в 11-му кла сі
Гаць ко Оле на Ми ко ла їв на, учи тель ні мець кої мо -
ви, Енер го дар  ська ба га то про філь на гім на зія
«Гар мо нія» 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 — ознай о ми ти з му зич ни ми сти ля ми,
знай ти їх спіль ні й від мін ні ри си; ак ти ві зу ва ти
лек сику з те ми, роз по ві да ти про улюб ле ні му -
зич ні сти лі, ро би ти ко мен та рі, про во ди ти по рів -
няль ну ха рак те рис ти ку, удос ко на ли ти на вич ки
мо но ло гіч но го мов лен ня й ауді ю ван ня; ство ри ти
умо ви для роз вит ку здіб нос тей роз мір ко ву ва ти
над му зич ни ми сти ля ми, ро би ти ви снов ки й
узагаль нен ня, ви слов лю ва ти влас ну по зи цію,
роз ви ва ти куль ту ру са мо уп рав лін ня на вчан ням;
ви хо ву ва ти ін те рес до різ них сти лів му зи ки, по -
ва гу до куль ту ри ін ших кра їн, уваж ність, зо се -
ред же ність

Роз роб ка уро ку «Хо бі» з ні мець кої мо ви
в 5-му кла сі
Ді дик Ві ра Фе до рів на, учи тель ні мець кої мо ви,
Кри во різь ка шко ла № 32 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 — ак ти ві зу ва ти вжи ван ня лек си ки на
рів ні фра зи з ме тою бе сі ди про улюб ле ні за нят тя
у віль ний час; ознай о ми ти з мо даль ним ді єс ло вом
k nnen, учи ти від мі ню ва ти й ужи ва ти йо го в ре -
чен ні; фор му ва ти на вич ки діа ло гіч но го мов лен ня;
удос ко на лю ва ти на вич ки й тех ні ку чи тан ня; роз -
ви ва ти на вич ки сприй нят тя тек с ту на слух з на -
ступ ним ви хо дом на ко му ні ка цію, умін ня ви слов -
лю ва ти свої дум ки, від сто ю ва ти свою точ ку зо ру;
ви хо ву ва ти куль ту ру спіл ку ван ня, на вчи ти усві -
дом лю ва ти важ ли вість ор га ні за ції сво го до звіл ля

Роз роб ка уро ку «Швей ца рія та її сто ли ця»
з ні мець кої мо ви в 11-му кла сі
Доб рян  ська Іри на Сте па нів на, ви кла дач іно зем -
них мов, Чер ні вець кий про фе сій ний ма ши но бу -
дів ний лі цей.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле ну те му.
Lernziele: Wortschatz zum Thema «Deutsch spra -
chige L nder» erweitern; H rstrategien anwenden;
Lesestrategien anwenden; Meinungen u ern;
Fragetechnik ben; M ndliches berichten; Kreatives
Schreiben

Роз роб ка уро ку «Die Reise durch Europa» з ні -
мець кої мо ви в 5-му кла сі
Зу ба тюк Люд ми ла Ми ко ла їв на, учи тель ні мець -
кої мо ви, Ве ли ко ко па нів  ська шко ла Цю ру пин -
 сько го р-ну Хер сон  ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко го — ак -
ти ві зу ва ти знан ня з те ми «L nder», спри я ти роз -
вит ку на ви чок ус но го мов лен ня, роз ви ва ти на -
вич ки ауді ю ван ня й чи тан ня, мов ну та слу хо ву
пам’ять, зв’яз не мов лен ня, роз ши рю ва ти кру го -
зір; фор му ва ти мо ти ва цію до ви вчен ня ні мець кої
мо ви; ви хо ву ва ти по зи тив не став лен ня до іно зем -
ної мо ви, по ва гу й то ле ран т не став лен ня до куль -
ту ри, зви ча їв єв ро пей  ських кра їн

Роз роб ка уро ку «По до рож по Ні меч чи ні»
з ні мець кої мо ви у 8-му кла сі
Іва ні чен ко На та лія Іва нів на, учи тель ні мець кої
та ан г лій  ської мов, Оде  ський НВК № 49.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле ну те му,
ме та яко го — роз ви ва ти на вич ки го во рін ня в по -
лі ло зі з ви сло вом своєї точ ки зо ру; кон т ро лю ва ти
на вич ки мо но ло гіч но го мов лен ня з те ми; тре ну -
ва ти вмін ня ро зу мі ти на слух іно зем ну мо ву; тре -
ну ва ти пам’ять та ува гу; роз ши рю ва ти кра ї ноз -
нав чий кру го зір, при щеп лю ва ти по ва гу до чу жої
куль ту ри

Роз роб ка уро ку «Gesunde Lebensweise» з ні -
мець кої мо ви в 9-му кла сі
Кли мюк Олек сандр Ле о ні до вич, учи тель ні мець -
кої мо ви, Ве се лів  ська шко ла Луць ко го р-ну Во -
лин  ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко го — на -
вчи ти вес ти бе сі ду про важ ли вість ра ці о наль но го
хар чу ван ня, на зи ва ти ко рис ну та шкід ли ву їжу,
ви слов лю ва ти влас ну дум ку що до про слу ха но го,
ви ко рис то ву ю чи мов ні ви ра зи з те ми; за крі пи ти
вмін ня вжи ва ти склад но під ряд ні ре чен ня при чи -

ни; по вто ри ти лек си ку з те ми «Їжа»; роз ши ри ти
знан ня про куль ту ру хар чу ван ня, важ ли вість
здоро во го спо со бу жит тя; роз ви ва ти на ви ки слу -
хан ня, мов лен ня, пись ма й чи тан ня, ло гіч не мис -
лен ня, до віль ну ува гу, пам’ять, мов ну здо гад ку,
фо не ма тич ний слух, на вич ки гру по вої ро бо ти;
ви хо ву ва ти по зи тив не став лен ня до ра ці о наль но -
го хар чу ван ня та здо ро вої їжі, по чут тя ко лек ти -
віз му, по ва гу до дум ки спів роз мов ни ка

Роз роб ка уро ку «Свят ку ван ня Но во го ро ку»
з ні мець кої мо ви в 7-му кла сі
Кри во ше є ва Ма ри на Олек сан д рів на, учи тель,
Сум  ська за галь но ос віт ня шко ла № 27.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, прак тич на ме та
яко го — уза галь ни ти й роз ши ри ти знан ня з те ми;
ак ти ві зу ва ти вжи ван ня лек сич них оди ниць з те -
ми в ус но му мов лен ні та на пись мі; тре ну ва ти
в діа ло гіч но му та мо но ло гіч но му мов лен ні з те ми;
на вча ти ро бо ти в гру пах, чи тан ня та за галь но го
ро зу мін ня зміс ту зі здій с нен ням ви бір ко во го кон -
т ро лю про чи та но го шля хом пе ре кла ду та вправ,
що пе ред ба ча ють за пи тан ня і від по ві ді

Роз роб ка уро ку «Essen und Trinken» з ні мець -
кої мо ви в 7-му кла сі
Ло дя но ва Алев ти на Ми хай лів на, учи тель ні мець -
кої мо ви, Чер ні вець ка шко ла № 12.
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 лек сич ний ма те -
ріал з те ми, ак ти ві зу ва ти йо го в мов лен ні, вчи ти
чи та ти з ви хо дом на ко му ні ка цію; роз ви ва ти на -
вич ки мо но ло гіч но го мов лен ня та чи тан ня, мов ну
здо гад ку; при щеп лю ва ти ін те рес до мо ви, вмін ня
спів пра цю ва ти

Роз роб ка уро ку «Їжа» з ні мець кої мо ви в 6-му
кла сі
Мат вє є ва Світ ла на Фе до рів на, учи тель ні мець кої
мо ви, Ні ко поль  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 — по вто ри ти і за крі пи ти ма те рі ал з те -
ми; на вча ти спіл ку ва ти ся ні мець кою мо вою; роз -
ви ва ти вмін ня пра цю ва ти в гру пах; ак ти ві зу ва ти
на вич ки ауді ю ван ня; фор му ва ти твор чі здіб нос ті
уч нів (за хист про ек тів); ви хо ву ва ти по зи тив не
став лен ня до ні мець кої мо ви, умін ня спіл ку ва ти -
ся в жит тє вих си ту а ці ях

Роз роб ка уро ку «Спорт» з ні мець кої мо ви
в 7-му кла сі
Ми хай лик Ал ла Ми хай лів на, учи тель ні мець кої
мо ви, 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 —
орга ні зу ва ти чи тан ня тек с ту з ме тою от ри ман ня
за галь но го уяв лен ня та мак си маль но пов но го й
точ но го ро зу мін ня всієї ін фор ма ції, що міс тить ся
в тек с ті; під го ту ва ти до мо но ло гіч но го мов лен ня
«Ві до мі спортс ме ни сві ту»; фор му ва ти фо не тич ні
на вич ки ви мо ви ні мець ких ре чень; роз ви ва ти
вмін ня під го тов ле но го мо но ло гіч но го мов лен ня;
фор му ва ти на вич ки огля до во го чи тан ня тек с ту
мов ч ки, гра ма тич ні на вич ки вжи ван ня «weil-ре -
чен ня»; роз ви ва ти ло гіч не мис лен ня, ува гу, умін -
ня ви слов лю ва ти й ар гу мен ту ва ти влас ну дум ку;
ви хо ву ва ти куль ту ру спіл ку ван ня, ста ран ність,
ін те рес до спор ту

Роз роб ка уро ку «Kleider machen Leute» з ні -
мець кої мо ви в 7-му кла сі
Мо роз Іри на Ва лен ти нів на, учи тель ні мець кої мо -
ви, Оде  ська за галь но ос віт ня шко ла № 73.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко го —
ввес ти та за крі пи ти но ві лек сич ні оди ни ці за те -
мою «Одяг», за без пе чи ти їх ак ти ві за цію за та ки -
ми ви да ми мов лен нє вої ді яль нос ті: го во рін ня,
ауді ю ван ня, чи тан ня й пись мо; роз ви ва ти пі зна -
валь ну ді яль ність, ува гу, уяву, умін ня ре флек ту -
ва ти; спри я ти роз вит ку ес те тич но го сма ку; ви хо -
ву ва ти мо ти ва цію до ак тив ної ді яль нос ті на уро ці,
пі зна валь ний ін те рес до ви вчен ня ні мець кої мо -
ви, са мо стій ність, по чут тя ко лек ти віз му і твор чо -
го мис лен ня, куль ту ру мов лен ня
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Роз роб ка уро ку «Охо ро на до вкіл ля» з ні -
мець кої мо ви в 11-му кла сі
На са дик Зо ря на Іва нів на, ви кла дач ні мець кої
та ан г лій  ської мов, Тлу маць кий ко ледж Львів -
 сько го На ці о наль но го аг рар но го уні вер си те ту,
Іва но-Фран ків  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),
ме та яко го — сис те ма ти зу ва ти знан ня з те ми
«Охо ро на на вко лиш ньо го се ре до ви ща»; ознай о -
ми ти з еко ло гіч ни ми проб ле ма ми; да ти по нят тя
про різ ні ви ди ка та строф, їх на слід ки та вплив
на жит тя й ді яль ність лю ди ни; уза галь ни ти, по -
вто ри ти й за крі пи ти ак тив ні та па сив ні знан ня
з те ми «За бруд нен ня до вкіл ля», гра ма тич ний ма -
те рі ал з те ми «Modalverben»

Ме то дич на роз роб ка «Слов ник-ана лог
“Lisez et devinez ce que c’est”» з фран цузь кої

мо ви для 5–11-х кла сів
Оста пен ко Євген Во ло ди ми ро вич, учи тель фран -
цузь кої мо ви, Ні ко поль  ська шко ла № 8 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 пи ше, що ана ло гія сти му лює й роз -
ви ває мов ну до гад ку, за без пе чує осмис лен ня
в на вчан ні, її за сто су ван ня ор га ніч но під клю ча -
єть ся до за галь но го про це су роз вит ку ког ні тив -
них здіб нос тей і фор му ван ня на леж но го освіт -
ньо го рів ня спіль ни ми зу сил ля ми іно зем ної та
рід ної мов

Ме то дич на роз роб ка «Le Calcul Quotidien.
Ви вча є мо чис лів ни ки та по бу то ву ма те ма тич ну
тер мі но ло гію» з фран цузь кої мо ви в 5–11-х
класах
Оста пен ко Євген Во ло ди ми ро вич, учи тель фран -
цузь кої мо ви, Ні ко поль  ська шко ла № 8 Дніп ро -
пет ров  ської обл.
Ано та ція: Ця ро бо та вклю чає впра ви і за вдан ня
для уч нів, які ви вча ють дру гу іно зем ну мо ву як на
по чат ко во му, так і на про су ну то му ета пах. Впра -
ви чис лен ні і різ но пла но ві. Во ни до зво ля ють уч -
ням кра ще зна ти фран цузь ку мо ву і в той же час
розв’язу ва ти проб ле ми, які при во дять до ре зуль -
та ту як з фран цузь кої мо ви, так і з ма те ма ти ки

Ме то дич на роз роб ка «Слов ник-ана лог
з фран цузь кої та ан г лій  ської мов» з фран -

цузь кої й ан г лій  ської мов для 9–11-х кла сів
Оста пен ко Євген Во ло ди ми ро вич, учи тель фран -
цузь кої та ан г лій  ської мо ви, Ні ко поль  ська шко ла
№ 8 Дніп ро пет ров  ської обл.
Ано та ція: Слов ник на ра хо вує по над 2 700 за галь -
но вжи ва них ан г лій  ських і фран цузь ких слів-ана -
ло гів. Ви бір лек сич но го ма те рі а лу зу мов ле ний су -
час ним ста ном фран цузь кої й ан г лій  ської мов
і мо же бу ти ви ко ри ста ний для на вчан ня уч нів
у шко лах І–ІІІ сту пе нів для роз вит ку на ви чок чи -
тан ня, пись ма, го во рін ня, роз вит ку мов ної до гад -
ки то що

Роз роб ка уро ку «Die Farben» з ні мець кої мо -
ви в 5-му кла сі
Раз ке вич Оль га Дмит рів на, учи тель ні мець кої
та ан г лій  ської мов, За річ нен  ська шко ла 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. Zielangabe. Lehrziel: neuen Wortschatz
zum Thema beherrschen und ins dialogische und
mo nologische Sprechen, sowie in Schreiben einf h -
ren. Entwicklungsziel: die kommunikativen F hig -
keiten und Fertigkeiten der Sch ler mit Hilfe der
sch pferischen Aufgaben entwickeln. Erziehun gs -
ziel: Erziehung der Interesse f r das Lernen der
deuts chen Sprache. Lehr-und Hilfsmittel: Bilder, das
Lied «Gr n, gr n…», Arbeitsbl tter, H rtext «Das
Malbuch- Auto anmalen», Computer, Video «die
Farben», Bilder zum ausmalen, bunte Kreisen

Роз роб ка уро ку «Їжа» з ні мець кої мо ви в 6-му
кла сі
Ра ки тян  ська Оле на Бо ри сів на, учи тель ні мець кої
мо ви, Хар ків  ська шко ла № 156.

Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле ну те -
му, ме та яко го — роз ви ва ти вмін ня і на вич ки чи -
тан ня із за галь ним охоп лен ням зміс ту; удос ко на -
лю ва ти прак тич ні на вич ки під го тов ле но го й
умов но-не під го тов ле но го мов лен ня, ак ти ві зу ва -
ти лек сич ний ма те рі ал від по від ної те ми під руч -
ни ка, озна йо ми ти з но ви ми по за про грам ни ми
ЛО; ви хо ву ва ти бе реж ли ве став лен ня до хлі ба
та ін ших про  дук тів, да ти ряд ко рис них прак тич -
них по рад

Роз роб ка уро ку «Моя сім’я» з ні мець кої мо ви
в 6-му кла сі
Ра ки тян  ська Оле на Бо ри сів на, учи тель ні мець кої
мо ви, Хар ків  ська шко ла № 156.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко го —
сис те ма ти зу ва ти лек си ку з те ми, ак ти ві зу ва ти
її вжи ван ня; на вчи ти ся бу ду ва ти роз по від ні й
пи таль ні ре чен ня в те пе ріш ньо му ча сі, ви ко -
рис то ву ва ти в мов лен ні ді єс ло ва в 1, 2, 3 осо бі
од ни ни; роз ви ва ти на вич ки чи тан ня, умін ня
здо га ду ва ти ся про зна чен ня не знай о мих слів
з кон тек с ту; роз  ви ва ти мов лен нє ві на вич ки;
роз ви ва ти ін те лек ту аль ні й пі зна валь ні
здібнос ті: пам’ять, ува гу, мов ну здо гад ку, уяву,
ви хо ву ва ти за ці кав ле ність і по ва гу до чле нів
ро ди ни

Роз роб ка уро ку «Яке твоє міс то? Яка твоя ад -
ре са?» з ні мець кої мо ви в 7-му кла сі
Са ву ляк Світ ла на Ана то лі їв на, учи тель ні мець кої
мо ви, Пол тав  ська шко ла № 27.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко го — на -
вча ти пра виль но ви зна ча ти від мі нок і вжи ва ти
прий мен ни ки з ар тик ля ми в ре чен ні, да ва ти від -
по ві ді на за пи тан ня в ме жах те ми, ви ко рис то ву ю -
чи ви вче ні лек сич ні оди ни ці й гра ма тич ні
конструк ції; роз ви ва ти го тов ність до учас ті в ін -
шо мов но му спіл ку ван ні, на вич ки діа ло гіч но го
мов  лен ня; роз ви ва ти мов лен нє ву ре ак цію, здо -
гад ку, пам’ять; удос ко на лю ва ти гра ма тич ні на -
вич ки; фор му ва ти вмін ня пра цю ва ти в па рах; ви -
хо ву ва ти куль ту ру спіл ку ван ня, лю бов і по ва гу
до рід но го міс та

Кон т роль на ро бо та «L’ crivain ukrainien»
із фран цузь кої мо ви в 10-му кла сі
Сов’як Бог дан на Мак си мів на, вчи тель-ме то дист,
Львів  ський НВК «Шко ла І сту пе ня — гім на зія».
Ано та ція: Роз роб ка за вдань для кон т роль ної
робо ти

Роз роб ка уро ку «Weihnachten und Symbole in
Deutschland» з ні мець кої мо ви у 8-му кла сі
Со ко ло ва Те тя на Вік то рів на, учи тель ні мець кої
мо ви, Ні ко поль  ська шко ла № 10 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 — сфор му ва ти уяв лен ня про свят ку -
ван ня Різ д ва в Ні меч чи ні; ак ти ві зу ва ти лек си ко-
гра ма тич ний ма те рі ал за те мою, роз ви ва ти на -
вич ки ус но го мов лен ня, чи тан ня, пись ма й ауді ю -
ван ня, роз ви ва ти ува гу, пам’ять, мис лен ня;
ви хо ву ва ти ін те рес до ви вчен ня мо ви, куль ту ру
мов лен ня та спіл ку ван ня

Роз роб ка уро ку «Ди кі тва ри ни» з ні мець кої
мо ви в 5-му кла сі
Хух ря На та лія Олек сан д рів на, учи тель ні мець кої
мо ви, 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 —
опра цю ва ти лек сич ний ма те рі ал на рів ні ре чень;
роз ши ри ти слов ни ко вий за пас з те ми; ак ти ві зу -
ва ти гра ма тич ний ма те рі ал до те ми; фор му ва ти
мо но ло гіч не мов лен ня у зв’яз ку з ві зу аль ною си -
ту а цією за те мою; тре ну ва ти в чи тан ні зв’яз но го
тек с ту; учи ти ін с це ну ва ти діа лог і скла да ти діа лог
за ана ло гією; роз ви ва ти пі зна валь ні ін те ре си,
пам’ять, ло гіч не мис лен ня, слу хо ву та ко рот ко -
три ва лу пам’ять, здат ність са мо стій но пла ну ва ти
мов ний вчи нок; роз ви ва ти спо сте реж ли вість й
ес те тич не сприй нят тя на вко лиш ньої дій с нос ті;
ви хо ву ва ти куль ту ру спіл ку ван ня, лю бов до
приро ди

Інтег ро ва ні уро ки

Роз роб ка уро ку «Твор чість Бер нар да Шоу.
Дра ма “Піг ма лі он”» із за ру біж ної лі те ра ту ри
та іно зем ної мо ви в 10-му кла сі
Алту хо ва Іри на Ми ко ла їв на, ви кла дач за ру біж ної
лі те ра ту ри; Яки мен ко Оле на Ві та лі їв на, ви кла дач
ан г лій  ської мо ви, Дніп ро дзер жин  ський ме та лур -
гій ний ко ледж Дніп ро пет ров  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 — ви вчен ня твор чос ті Бер -
нар да Шоу на при кла ді дра ми «Піг ма лі он», озна -
йом лен ня з ін те лек ту аль ним проб лем ним ре аліс -
тич ним те ат ром, який ство рює Шоу в ан г лій  ській
лі те ра ту рі; знай ом ст во з дра мою «Піг ма лі он» ан г -
лій  ською мо вою, роз ши рен ня лек сич но го за па су
з ан г лій  ської мо ви; фор му ван ня на ви чок ро зу мін -
ня ін шо мов но го тек с ту

Роз роб ка уро ку «Жит тя та по бут ук ра їн ців
на при кін ці ХІХ — на по чат ку ХХ ст. Іграш ка
як еле мент на род но го ре мес ла для ді тей і під літ -
ків» з іс то рії Укра ї ни та тру до во го на вчан ня
в 10-му кла сі
Ве рет ко На та лія Пет рів на, учи тель тру до во го на -
вчан ня, тех но ло гій; Угрин Уля на Ва си лів на, учи -
тель іс то рії та пра во знав ст ва, Дро го биць ка спе ці -
а лі зо ва на шко ла № 2 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 — ознай ом лен ня з жит тям і по бу том
ук ра їн ців на при кін ці ХІХ — на по чат ку ХХ ст.,
з ви да ми на род них іг ра шок і їх ні ми особ ли вос тя -
ми; роз ви ток ін те лек ту аль них, твор чих здіб нос -
тей, ес те тич но го сма ку та кри тич но го мис лен ня;
ви хо ван ня ін те ре су до куль тур них тра ди цій ук ра -
їн  сько го на ро ду, по пу ля ри за ція на род них іг ра -
шок, ви го тов ле них влас но руч

Роз роб ка уро ку «По до рож мар ш ру том ге ро їв
тво ру Жу ля Вер на “П’ят над ця ти річ ний ка пі -
тан”» із за ру біж ної лі те ра ту ри й гео гра фії в 6-му
кла сі
Дер ка чен ко Ми ко ла Се ме но вич, учи тель гео гра -
фії, ди рек тор шко ли; Пі цик Оле на Ми ко ла їв на,
учи тель за ру біж ної лі те ра ту ри, Кра ма тор  ська
шко ла № 31 До нець кої обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку з муль ти ме -
 дійною під трим кою (ме ді ап ре зен та ція до да єть -
ся), ме та яко го — ознай о ми ти зі зраз ком на уко во-
при год ниць ко го ро ма ну, за лу чи ти до чи тан ня
тек с ту в пов но му об ся зі, да ти уяв лен ня про зміст
тво ру, ство ри ти умо ви для за сво єн ня й ро зу мін ня
основ гео гра фіч ної на уки; роз ви ва ти на вич ки
сприй ма ти, ін тер пре ту ва ти, ана лі зу ва ти лі те ра -
тур ний твір у зв’яз ку з ін ши ми га лу зя ми на уки,
умін ня твор чо сприй ма ти ху дож ній пе ре клад
ори гі на лу тек с ту; фор му ва ти якос ті твор чо го чи -
та ча, здат ність от ри му ва ти ес те тич не за до во лен -
ня від про чи та но го; ви хо ву ва ти за ці кав ле не став -
лен ня до ху дож ньо го тво ру як до дже ре ла ко -
рисної ін фор ма ції; при щеп лю ва ти праг нен ня
до са мо піз нан ня й са мо вдос ко на лен ня

Роз роб ка уро ку «Улюб ле на тва ри на. Ком -
по зи ція за мо ти ва ми твор чос ті Ма рії При -

ма чен ко» з ан г лій  ської мо ви та об ра зот вор чо го
мис тец т ва в 5-му кла сі
Ди ган Хрис ти на Во ло ди ми рів на, учи тель ан г лій -
 ської мо ви; Мий ник Та мі ла Ро ма нів на, ви кла дач
об ра зот вор чо го мис тец т ва, Тер но піль  ська об -
ласна екс пе ри мен таль на ком п лек с на шко ла мис -
тецтв.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко го — за -
кріп лю ва ти ви вче ні лек сич ні оди ни ці; фор му ва ти
вмін ня бу ду ва ти ко рот кий діа лог і мо но лог; удос -
ко на лю ва ти вмін ня утво рю ва ти роз по від ні й пи -
таль ні ре чен ня в те пе ріш ньо му не оз на че но му ча -
сі; ство рю ва ти фан тас тич ні об ра зи тва рин об ра -
зот вор чи ми за со ба ми, під по ряд ку ва ти рит міч не й
ор на мен таль не ви рі шен ня го лов но му зоб ра жен -
ню; за крі пи ти на вич ки зоб ра жен ня ре аліс тич них
тва рин за со ба ми сти лі за ції, по єд ну ва ти знан ня
з різ них пред ме тів; роз ви ва ти ува гу, мис лен ня,
мов лен нє ві на вич ки, фо не ма тич ний слух, пра -
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виль ну ви мо ву, асо ці а тив но-об раз не мис лен ня,
уяву, фан та зію; ви хо ву ва ти ста ран ність, ба жан ня
твор чо пра цю ва ти, ша ноб ли ве став лен ня до на -
род них тра ди цій, спри я ти їх від род жен ню

Роз роб ка уро ку «Усний твір — опис зов ніш -
нос ті лю ди ни в ху дож ньо му сти лі» з ні -

мець кої та ук ра їн  ської мов у 7-му кла сі
Дроз дюк Юлія Бо ри сів на, учи тель ні мець кої мо -
ви; Груш ко Світ ла на Пет рів на, учи тель ук ра їн -
 ської мо ви та лі те ра ту ри, Ки їв  ська гім на зія
«Оболонь».
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко го —
фор му ва ти мов лен нє во-ко му ні ка тив ні вмін ня ус -
но скла да ти тво ри-опи си зов ніш нос ті лю ди ни
в ху дож ньо му сти лі; удос ко на лю ва ти вмін ня ви -
зна ча ти тип і стиль мов лен ня, те му й основ ну дум -
ку тек с ту, під ви щу ва ти мов лен нє ву куль ту ру;
повто ри ти лек си ку з те ми «Aussehen», вчи ти опи -
су ва ти зов ніш ність лю дей ні мець кою мо вою,
вико рис то ву ю чи лек си ку з те ми; роз ви ва ти на -
вич ки діа ло гіч но го та мо но ло гіч но го мов лен ня,
фо не ма тич ний слух, пам’ять, мис лен ня, ува гу; ви -
хо ву ва ти куль ту ру спіл ку ван ня

Роз роб ка уро ку «Зв’язок при кмет ни ків
з імен ни ка ми в ук ра їн  ській та ан г лій  ській

мо вах» з ук ра їн  ської та ан г лій  ської мов у 2-му
кла сі
Зе лен  ська Ма рія Яцків на, учи тель по чат ко вих
кла сів; Да ви до ва Світ ла на Іва нів на, учи тель ан г -
лій   ської мо ви, Ге ні че  ська шко ла № 1 Хер сон -
 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 глиб лю ва ти знан ня про роль при -
кмет ни ків у мов лен ні, про зв’язок при кмет ни ків
з імен ни ка ми, вчи ти роз піз на ва ти при кмет ни ки,
ста ви ти до них пи тан ня; прак ти ку ва ти в мо но ло -
гіч но му мов лен ні; удос ко на лю ва ти на вич ки чи -
тан ня й пе ре ка зу ван ня; роз ви ва ти на вич ки пра -
виль ної ви мо ви та на пи сан ня, ло гіч не мис лен ня,
зо ро ву та слу хо ву пам’ять; ви хо ву ва ти по ва гу
і лю бов до Бать ків щи ни, пат рі о тич ні по чут тя
та по ва гу один до од но го

Роз роб ка уро ку «Ек скур сія шля ха ми на ці о -
наль ної куль ту ри Англії ХІХ–ХХ ст. Жи ва ляль -
ка чи не за леж на осо бис тість у ру ках про фе со ра
Хіг гін са за п’єсою Бер нар да Шоу “Піг ма лі он”»
з ан г лій  ської мо ви та за ру біж ної лі те ра ту ри
в 10-му кла сі
Куд ляк Іри на Бог да нів на, ви кла дач; Бі лець ка Оль -
га Во ло ди ми рів на, ви кла дач, Чор т ків  ське ВПУ
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 — ознай о ми ти з ета па ми
жит тє во го і твор чо го шля ху дра ма тур га; про вес ти
ек скур сію шля ха ми на ці о наль ної куль ту ри Англії
ХІХ-ХХ ст.; про ана лі зу ва ти п’єсу «Піг ма лі он»
як зра зок дра ми-дис ку сії; роз ви ва ти на вич ки й
умін ня ана лі зу ва ти дра ма тич ний твір; при щеп лю -
ва ти смак до ху дож ньо-те ат раль но го мис тец т ва

Роз роб ка уро ку «Проб ле ми і пер с пек ти ви
роз вит ку енер ге ти ки в Укра ї ні» з гео гра фії та фі -
зи ки в 9-му кла сі
Маль ко Вік то рія Ва лен ти нів на, вчи тель гео гра фії;
Голь ден Те тя на Яків на, вчи тель фі зи ки, Пол тав -
 ська шко ла № 34.
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 — уза галь ни ти і сис те ма ти зу ва ти знан ня
про елек т ро енер ге ти ку, її зна чен ня для роз вит ку
гос по дар ст ва Укра ї ни; з’ясу ва ти га лу зе вий склад
елек т ро енер ге ти ки, оха рак те ри зу ва ти енер ге -
тич ні ре сур си, бу до ву й прин цип ро бо ти елек т ро -
ге не ра то ра змін но го стру му, роз гля ну ти особ -
ливос ті роз мі щен ня, по зи тив ні й не га тив ні ри си
ді яль нос ті елек т ро стан цій; ознай о ми ти з пер с -
пек ти ва ми роз вит ку різ них ви дів елек т ро стан цій;
роз ви ва ти екс пе ри мен таль ні на вич ки, на вич ки
ро бо ти з кар та ми ат ла су, умін ня ана лі зу ва ти, ро -
би ти ви снов ки й уза галь нен ня, ви слов лю ва ти

влас ну дум ку; спри я ти еко ло гіч но му ви хо ван ню,
ви хо ву ва ти еко ном не став лен ня до елек т ро -
енергії

Роз роб ка уро ку «Сло ва ін шо мов но го по ход -
жен ня» з ук ра їн  ської та ан г лій  ської мов у 5-му
кла сі
Ма цак Євге нія Ле о ні дів на, учи тель ан г лій  ської
мо ви; По со хо ва Алі на Оле гів на, учи тель ук ра їн -
 ської мо ви та лі те ра ту ри, Ли ман  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 — роз ши ри ти знан ня про сло ва ін шо -
мов но го по ход жен ня; фор му ва ти вмін ня від різ -
ня ти ін шо мов ні сло ва від влас не ук ра їн  ських;
удос ко на лю ва ти на вич ки пра во пи су слів ін шо -
мов но го по ход жен ня; ознай о ми ти зі зна чен ням
окре мих ін шо мов них слів, до ціль ним ви ко -
ристан ням їх у мо ві; роз ви ва ти ін те лек ту аль ні й
пі зна валь ні здіб нос ті, сприй ман ня ма те рі а лу на
слух, до віль ну та ми мо віль ну ува гу; ви хо ву ва ти
доб ро зич ли вість, ак тив ність, ко лек ти візм

Роз роб ка уро ку «Про світ ниц т во. Пор т рет до -
би» із все світ ньої іс то рії та за ру біж ної лі те ра ту -
ри в 9-му кла сі
Мо роз Світ ла на Ва си лів на, учи тель іс то рії; Ге -
ненко Те тя на Ми ко ла їв на, учи тель за ру біж ної
літе ра ту ри, Пол тав  ська спе ці а лі зо ва на шко ла-
інтер нат № 1.
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 пред мет них ком пе тен -
т нос тей: ло гіч ної (вста нов лю ва ти пе ре ду мо ви,
сут ність, на слід ки ви ник нен ня Про світ ниц т ва);
ак сіо ло гіч ної (оці ню ва ти вклад про світ ни ків
в епо ху Про світ ниц т ва й у по даль ший роз ви ток
люд ст ва, ви яв ля ти за галь но люд  ські цін нос ті та їх
ак ту аль ність); мов лен нє вої (бу ду ва ти ус ні ви слов -
лю ван ня на осно ві ана лі зу й опи су по яс нен ня, до -
ве ден ня й уза галь нен ня); хро но ло гіч ної (орі єн ту -
ва ти ся в пе рі о ди за ції); прос то ро вої (спів від но -
сити роз ви ток іс то рич них явищ і про це сів
з гео гра фіч ним по ло жен ням кра їн); ін фор ма цій -
ної (са мо стій но зна хо ди ти, сис те ма ти зу ва ти й ви -
ко рис то ву ва ти ін фор ма цію)

Роз роб ка уро ку «На по ле он і на по ле о нізм»
із за ру біж ної лі те ра ту ри та все світ ньої іс то рії
в 10-му кла сі
Мо роз Світ ла на Ва си лів на, учи тель іс то рії; Ге нен -
ко Те тя на Ми ко ла їв на, учи тель за ру біж ної лі те -
ра ту ри, Пол тав  ська спе ці а лі зо ва на шко ла-ін тер -
нат № 1.
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 ка за ти по стать На по ле о на Бо на -
пар та, йо го про гре сив ну ді яль ність у Фран ції,
вплив на дер жав ну по лі ти ку ін ших кра їн, на сві -
до мість ба га тьох по ко лінь; на осно ві ху дож ніх
тво рів Стен да ля, Фе до ра Дос то єв  сько го, Льва
Тол с то го, Жу льєт ти Бен цо ні, Мак са Гал ло, Олек -
сан д ра Пуш кі на до по мог ти ро зі бра тись у ви то ках
куль ту На по ле о на; роз ви ва ти кри тич не мис лен -
ня, твор чу уяву, при щеп лю ва ти ін те рес до іс то рії
та лі те ра ту ри, ви хо ву ва ти вдум ли во го і спо сте -
реж ли во го чи та ча

Роз роб ка уро ку «До слід жен ня за до по мо -
гою фун к цій та їх гра фі ків основ них сю -

жет них еле мен тів ро ма ну І. Баг ря но го “Тиг ро -
лови”» з ук ра їн  ської лі те ра ту ри й ма те ма ти ки
в 11-му кла сі
Ру бан-Щу ков  ська Те тя на Олек сан д рів на, ви кла -
дач ук ра їн  ської мо ви та лі те ра ту ри; Хро буст Оле -
на Во ло ди ми рів на, ви кла дач ма те ма ти ки, Жи то -
мир  ський ін с ти тут мед сес т рин ст ва.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле ну те му,
на вчаль на ме та яко го — уза галь ни ти знан ня про
ком по зи цій ну бу до ву ро ма ну І. Баг ря но го «Тиг -
ро ло ви»; удос ко на ли ти на вич ки ана лі зу го лов них
ге ро їв; уза галь ни ти знан ня про основ ні влас ти -
вос ті фун к цій; фор му ва ти вмін ня і на вич ки
знахо ди ти по хід ні фун к цій та за сто со ву ва ти їх

до визна чен ня основ них влас ти вос тей фун к цій
і по бу до ви їх гра фі ків; фор му ва ти на вич ки пі зна -
валь ної і до слід ниць кої ді яль нос ті; фор му ва ти ці -
ліс ну кар ти ну сві ту

Роз роб ка уро ку «Ми пи ша є мо ся Ки є вом. Ді -
лен ня ба га то циф ро вих чи сел на од но циф ро ве.
Розв’язу ван ня за дач» з ан г лій  ської мо ви й ма те -
ма ти ки в 4-му кла сі
То кай чук На та лія Ана то лі їв на, учи тель ан г лій -
 ської мо ви; Гриш ко Оль га Ми ко ла їв на, учи тель
по чат ко вих кла сів, Улья нів  ська шко ла Ска дов -
 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 ді ап ре зен та ція до да єть ся),
ме та яко го — по вто ри ти та сис те ма ти зу ва ти лек -
сич ні оди ни ці те ми; роз ви ва ти на вич ки ус но го
си ту а тив но го мов лен ня й ауді ю ван ня; за кріп лю -
ва ти вмін ня ді ли ти ба га то циф ро ві чис ла на од но -
циф ро ве, розв’язу ва ти за да чі ви вче них ти пів;
фор му ва ти со ці о куль тур ну ком пе тен цію, роз ши -
рю ва ти сві то гляд; роз ви ва ти на вич ки ко лек тив -
ної ро бо ти, ло гіч но го мис лен ня; ви хо ву ва ти лю -
бов до рід ної зем лі, по чут тя пат рі о тиз му

Роз роб ка уро ку «Втор г нен ня ха на Ба тия
на зем лі пів ден но-за хід ної Ру сі-Укра ї ни. І. Фран -
ко «За хар Бер кут» з іс то рії Укра ї ни й ук ра їн -
 ської лі те ра ту ри в 7-му кла сі
Швед чен ко Іван Гри го ро вич, учи тель іс то рії; Пи -
са рен ко На та лія Се ме нів на, учи тель ук ра їн  ської
мо ви та лі те ра ту ри, Уля нів  ська шко ла Крас но ар -
мій  сько го рай о ну До нець кої обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко го —
на осно ві іс то рич но го ма те рі а лу й по віс ті І. Фран -
ка «За хар Бер кут» сфор му ва ти уяв лен ня про
монго ло-та тар  ську на ва лу; з’ясу ва ти при чи ни пе -
ре мог мон го лів на Ру сі; уста но ви ти зв’язок між
фе о даль ною роз дроб ле ніс тю й пе ре мо га ми мон -
го лів; сха рак те ри зу ва ти зо ло то ор дин  ське яр мо;
по ка за ти ге ро їч ну бо роть бу на ро ду Ру сі-Укра ї ни
про ти за гар б ни ків; спри я ти ви роб лен ню по тре би
ви вчен ня іс то рич но го ми ну ло го сво го на ро ду; ви -
хо ву ва ти пат рі о тизм, муж ність, ге ро їзм

Роз роб ка уро ку «Укра їн  ські іс то рич ні зем -
лі» з іс то рії та гео гра фії в 9-му кла сі

Швед чен ко Іван Гри го ро вич, учи тель іс то рії; Чер -
ка со ва Лі лія Во ло ди ми рів на, учи тель гео гра фії,
Уля нів  ський НВК Крас но ар мій  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 — сфор му ва ти по нят тя «іс то ри ко-гео -
гра фіч на об ласть», роз кри ти іс то рію за се лен ня
цих те ри то рій; фор му ва ти вмін ня скла да ти їх
корот ку ха рак те рис ти ку, на вич ки ро бо ти з дже ре -
ла ми ін фор ма ції; ви хо ву ва ти по ва гу до всіх наро -
дів, які про жи ва ють у різ них іс то ри ко-гео гра фіч -
них об лас тях і рай о нах Укра ї ни; роз ви ва ти між -
пред мет ні зв’яз ки гео гра фії з іс то рією Укра ї ни

Роз роб ка уро ку «Но ва ук ра їн  ська лі те ра ту ра
і те атр як від об ра жен ня тен ден цій сус піль но го
роз вит ку» з ук ра їн  ської лі те ра ту ри та іс то рії
Укра ї ни в 9-му кла сі
Швед чен ко Іван Гри го ро вич, учи тель іс то рії; Пи -
са рен ко На та лія Се ме нів на, учи тель ук ра їн  ської
мо ви та лі те ра ту ри, Уля нів  ський НВК Крас но ар -
мій  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 — оха рак те ри зу ва ти особ ли вос ті роз -
вит ку ук ра їн  ської лі те ра ту ри на при кін ці XVIII —
у пер шій по ло ви ні ХІХ ст.; ви зна чи ти основ ні ху -
дож ні на пря ми лі те ра ту ри цьо го пе рі о ду, ознай о -
ми ти з жит тям і твор чіс тю най ви знач ні ших пись -
мен ни ків то го ча су; з’ясу ва ти особ ли вос ті ста нов -
лен ня ук ра їн  сько го про фе сій но го те ат ру; до вес ти
ак ту аль ність ви вчен ня ус ної на род ної твор чос ті

Роз роб ка уро ку «По нят тя та ви ди рек ла ми.
Ство рен ня пуб лі ка цій» з ін фор ма ти ки й еко но -
мі ки в 10-му кла сі
Юзи шин На та лія Андрі їв на, ви кла дач; Бон дя Вік -
тор Андрій о вич, ви кла дач, Чор т ків  ське ви ще про -
фе сій не учи ли ще Тер но піль  ської обл.

КАТАЛОГ ПЕДАГОГІЧНИХ МАТЕРІАЛІВ

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



Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко го — по -
вто ри ти й уза галь ни ти знан ня з те ми «По нят тя,
суть та ви ди рек ла ми»; уза галь ни ти й за крі пи ти
знан ня, вмін ня, на вич ки з те ми «Комп’ютер ні
пре зен та ції та пуб лі ка ції»; роз ви ва ти пі зна валь -
ний ін те рес, умін ня за сто со ву ва ти на бу ті знан ня
на прак ти ці; ак ти ві зу ва ти твор чу ді яль ність; ви -
хо ву ва ти на уко вий сві то гляд, умін ня ор га ні зу ва -
ти са мо стій ну й гру по ву ро бо ту, ви хо ву ва ти по -
чут тя то ва ри  ськос ті, вза є мо до по мо ги

Роз роб ка уро ку «Пре фікс з- (с-). Во да — дже -
ре ло жит тя» з ук ра їн  ської мо ви й основ стій ко го
роз вит ку в 3-му кла сі
Анто нен ко Ін на Вік то рів на, учи тель по чат ко вих
кла сів, Дніп ро пет ров  ська спе ці а лі зо ва на шко ла
№ 115.
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
час ти ни сло ва; ознай о ми ти з ви мо вою і пра во пи -
сом слів з пре фік са ми з- (с-); роз ви ва ти зв’яз не
мов лен ня, слов ни ко вий за пас, умін ня ана лі зу ва -
ти, ви хо ву ва ти ба жан ня еко но ми ти вод ні ре сур си

Роз роб ка уро ку «За кріп лен ня вмін ня чи та ти
бук ву В в у скла дах, сло вах і тек с тах. Ро бо та
з плас ти лі ном. Ви го тов лен ня плас ти лі но вої кар -
ти ни “Кві ти і ме те ли ки на лу зі”» з на вчан ня гра -
мо ти та тру до во го на вчан ня в 1-му кла сі
Бра щен ко Не ля Ми ко ла їв на, учи тель по чат ко вих
кла сів, Но во орі хів  ська шко ла ім. О. Г. Ле ле чен ка
Лу бен  сько го рай о 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 — за кріп лю ва ти по нят тя про звук [в],
бук ву «ве», вмін ня чи та ти сло ва, ре чен ня, тек с ти
з ви вче ни ми лі те ра ми; ро би ти зву ко-бук ве ний
ана ліз слів; роз ви ва ти вмін ня слу ха ти і ро зу мі ти
про чи та ний учи те лем текст, спо сте реж ли вість,
охай ність у ро бо ті; ви хо ву ва ти лю бов до при ро ди,
по си дю чість і тер пін ня

По шу ко во-до слід ниць кий про ект «Май дан
Гід нос ті» з іс то рії Укра ї ни, ху дож ньої куль -

ту ри й ук ра їн  ської лі те ра ту ри в 7–11-х кла сах
Вой чук На дія Ана то лі їв на, учи тель за ру біж ної лі -
те ра ту ри, ху дож ньої куль ту ри, му зи ки, Гря дів -
 ська шко ла Іва ни чів  сько го р-ну Во лин  ської обл.
Ано та ція: Роз роб ка про ек ту з муль ти ме дій ною
під трим кою (ме ді ап ре зен та ція до да єть ся). Ме та:
ви хо ву ва ти пат рі о тизм, сві до му гро ма дян  ську по -
зи цію; спри я ти усві дом лен ню іс то рич ної важ ли -
вос ті по дій в Укра ї ні, свід ка ми яких во ни є, фор -
му ва ти по стій ний ін те рес до них, на вча ти да ва ти
сві до му оцін ку; спри я ти фор му ван ню ду хов них
цін нос тей, за галь ної куль ту ри; фор му ва ти по лі -
тич ну та пра во ву куль ту ру, ви хо ву ва ти по ва гу
до за ко но дав ст ва, дер жав ної мо ви, сим во лів
Укра ї ни, ін те рес до су час ної лі те ра ту ри, яка від -
об ра жає ріст сві до мос ті й ду хов ний рі вень сус -
піль ст ва; фор му ва ти на вич ки ко лек тив ної пра ці,
умін ня вза є мо ді я ти в гру пі зі спіль ною ме тою

Роз роб ка уро ку «Їжте на здо ров’я» з основ
здо ров’я й ма те ма ти ки в 2-му кла сі
Го лос ко ва О. Д., учи тель по чат ко вих кла сів, Пол -
тав  ська шко ла № 34.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко го —
ство ри ти умо ви для усві дом лен ня, що здо ров’я —
це го лов на люд  ська цін ність; фор му ва ти куль ту ру
здо ро во го хар чу ван ня; за кріп лю ва ти знан ня про
най більш ко рис ні і не об хід ні лю ди ні про дук ти
хар чу ван ня; про буд жу ва ти ін те рес до на род них
тра ди цій, пов’яза них з хар чу ван ням; на вча ти до -
три му ва ти ся еле мен тар них пра вил ре жи му хар -
чу ван ня; ви хо ву ва ти куль ту ру спіл ку ван ня, ес те -
тич ні сма ки; удос ко на лю ва ти на вич ки до да ван ня
й від ні ман ня дво циф ро вих чи сел, умін ня об чис -
лю ва ти пе ри метр; роз ви ва ти ло гіч не мис лен ня,
ма те ма тич ну пам’ять, уваж ність, під три му ва ти пі -
зна валь ні ін те ре си; ви хо ву ва ти пра цьо ви тість

Роз роб ка уро ку «Кра са лі су в різ ні по ри ро -
ку» з лі те ра тур но го чи тан ня, ук ра їн  ської мо ви,
при ро доз нав ст ва в 3-му кла сі

Граж дан Ла ри са 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 № 71.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле ну те му,
ме та яко го — роз ви ва ти на вич ки ро бо ти над ху -
дож нім тек с том; роз ви ва ти зв’яз не мов лен ня уч -
нів, зба га чу ва ти слов ни ко вий за пас, на вча ти пи -
са ти тво ри за ана ло гією; за кріп лю ва ти знан ня
про змі ну пір ро ку, ран ньо к ві ту чі рос ли ни; ви хо -
ву ва ти бе реж ли ве став лен ня до при ро ди, умін ня
по мі ча ти кра су при ро ди в різ ні по ри ро ку

Роз роб ка уро ку «Ці ка во на вча тись в осін ньо -
му лі сі» з при ро доз нав ст ва та ма те ма ти ки в 2-му
кла сі
Гри ни шин Окса на Ми ко ла їв на, учи тель по чат ко -
вих кла сів, Дмит ро виць кий НВК Мос ти  сько го
рай о ну Львів  ської обл..
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле ну те му,
ме та яко го — вчи ти сприй ма ти кра су осін ньо го
лі су, по знай о ми ти ся з йо го ба гат ст вом; ознай о ми -
ти з прий о ма ми об чис лень для ви пад ків «40–8»;
удос ко на лю ва ти об чис лю валь ні на вич ки, роз ви -
ва ти пі зна валь ний ін те рес, умін ня ро би ти ви -
снов ки са мо стій но; ви хо ву ва ти лю бов до рід ної
при ро ди

Роз роб ка уро ку «Фор ма ту ван ня тек с ту. Тво -
ри І. Я. Фран ка для ді тей» з ін фор ма ти ки та лі те -
ра тур но го чи тан ня в 4-му кла сі
Же лі ба Оле на Вік то рів на, учи тель по чат ко вих
кла сів, Дніп ро пет ров  ська спе ці а лі зо ва на шко ла
№ 115.
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 «фор ма ту ван -
ня», ознай о ми ти з основ ни ми ко ман да ми фор ма -
ту ван ня; на вча ти за сто со ву ва ти кноп ки па не лі ін -
стру мен тів для фор ма ту ван ня тек с ту; роз ши ри ти
знан ня уч нів про жит тє вий і твор чий шлях І.
Фран ка, ви кли ка ти ін те рес до йо го тво рів, зба га -
чу ва ти слов ни ко вий за пас, ви хо ву ва ти пат рі о -
тизм, по чут тя лю бо ві до рід ної зем лі, мо ви

Роз роб ка про ек ту «Ду ша на ро ду» (пі сен на
твор чість Ма ру сі Чу рай)» з ук ра їн  ської лі те ра -
ту ри й ху дож ньої куль ту ри в 10-му кла сі
Жмут  ська Ма ри на Ва ле рі їв на, учи тель ро сій  ської
мо ви, за ру біж ної лі те ра ту ри, ху дож ньої куль -
тури, Ми ко ла їв  ська шко ла Вол но ва  сько го р-ну
До нець кої обл.
Ано та ція: Бі нар ний про ект із ху дож ньої куль ту ри
та лі те ра ту ри, у яко му уч ні 10-го кла су де мон ст ру -
ють знан ня та вмін ня з лі те ра ту ри, му зи ки, во -
каль но го мис тец т ва, хо ре ог ра фії, комп’ютер ної
гра фі ки, по бу до ви ві део філь мів, ви го тов лен ня
укра їн  ських на род них кос тю мів, де ко ра цій, ви -
шив ки та ін.

Роз роб ка уро ку «Осін ній вер ні саж» з об ра -
зот вор чо го і му зич но го мис тец т ва в 3-му

кла сі
За ха ро ва Те тя на Ва си лів на, учи тель по чат ко вих
кла сів і му зич но го мис тец т ва, Юрчи  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 —
роз ши рю ва ти уяв лен ня про емо цій ний зміст му -
зи ки; роз ви ва ти уяву, умін ня ім п ро ві зу ва ти; удос -
ко на лю ва ти во каль ні на вич ки; ви хо ву ва ти ес те -
тич ні сма ки; фор му ва ти по тре бу сприй ма ти ви со -
ко ху дож ні му зич ні тво ри й тво ри об ра зот вор чо го
мис тец т ва, умін ня ба чи ти й від чу ва ти кра су при -
ро ди; ви хо ву ва ти ста ран ність, аку рат ність, ці ка -
вість і лю бов до мис тец т ва; при щеп лю ва ти ін те -
рес до му зи ки та спі ву, лю бов до рід ної при ро ди,
тво рів об ра зот вор чо го мис тец т ва

Роз роб ка уро ку «Рів нян ня. Омар Хай ям —
ко ри фей пер  сько-тад жиць кої по езії» з ма те ма -
ти ки та за ру біж ної лі те ра ту ри у 8-му кла сі
Зі гу но ва На та лія Олек сан д рів на, учи тель 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 рай о 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 — удос ко на ли ти умін ня розв’язу ва ти
рів нян ня; роз ви ва ти ло гіч не мис лен ня, вмін ня

комен ту ва ти дії, під час розв’язу ван ня рів нянь;
по ка за ти ви ко ри стан ня рів нянь в ін ших на уках;
ознай о ми ти з осо бис тіс тю по ета-муд ре ця, увес ти
у світ йо го по езії, роз ви ва ти по ва гу до ху дож ньо -
го тво ру, спри я ти ви хо ван ню все біч но роз ви ну тої
осо бис тос ті, ви хо ван ню ак тив ної жит тє вої по зи -
ції; роз ви ва ти емо цій ну сфе ру

Роз роб ка уро ку «За ко ни ме ха ні ки в фі зи ці
та мис тец т ві» з фі зи ки, му зи ки, лі те ра ту ри й об -
ра зот вор чо го мис тец т ва в 7-му кла сі
Кар на ух Вік то рія Ми ко ла їв на, учи тель об ра зот -
вор чо го мис тец т ва, Ма ло бі ло зер  ська спе ці а лі зо -
ва на ес те тич на шко ла-ін тер нат «Ди вос віт» Ва си -
лів  сько 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 ді ап ре зен та ція до да єть ся),
ме та яко го — у ці ка вій фор мі уза галь ни ти, за крі -
пи ти знан ня з те ми, на вчи ти ба чи ти про яви ви -
вче них за ко но мір нос тей у по всяк ден но му жит ті,
мис тец т ві; роз ши ри ти кру го зір ві до мос тя ми про
мис тец т во, удос ко на лю ва ти на вич ки са мо стій ної
ро бо ти; 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
та ху дож ній смак

Роз роб ка уро ку «Лі со ві зу стрі чі» з при ро -
дознав ст ва й об ра зот вор чо го мис тец т ва в 4-му
кла сі
Ква ша Вар ва ра Гри го рів на, учи тель по чат ко вих
кла сів, Орі хів  ська шко ла Лу бен  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 — уза галь ни ти й до пов ни ти знан -
ня про при ро ду лі су, осін ні змі ни; роз ви ва ти
вмін ня ба чи ти кра су та гар мо нію на вко лиш ньо го
сві ту; твор чу уяву, від об ра жа ти свої вра жен ня й
по чут тя в ма люн ках; ви хо ву ва ти еко ло гіч ну куль -
ту ру, гу ман не став лен ня до при ро ди рід но го
краю

Роз роб ка уро ку «Чис ло і циф ра 7. Утво рен ня
чис ла спо со бом при лі чу ван ня 1. По рів нян ня чи -
сел у ме жах 7. По пе ред нє і на ступ не чис ла. На -
пи сан ня циф ри 7. Жи ва і не жи ва при ро да» з ма -
те ма ти ки та при ро доз нав ст ва в 1-му кла сі
Ко ва лев  ська Те тя на Олек сі їв на, учи тель по чат ко -
вих кла сів, 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 — увес ти по нят тя чис ла «сім», по знай -
о ми ти з на пи сан ням циф ри 7; учи ти по рів ню ва ти
пред ме ти; за кріп лю ва ти вмін ня спів від но си ти
кіль кість пред ме тів і чис ло; вправ ля ти в ліч бі
пред ме тів; уза галь ни ти вмін ня за пи су ва ти й
розв’язу ва ти при кла ди на до да ван ня; роз ви ва ти
мис лен ня; ви хо ву ва ти уваж ність

Роз роб ка уро ку «До да ван ня, від ні ман ня іме -
но ва них чи сел, ви ра же них в оди ни цях дов жи ни
та ма си. У чо му не по втор ність Атлан тич но го
оке а ну?» з ма те ма ти ки й при ро доз нав ст ва в 4-му
кла сі
Ко ва лен ко Юлія Яків 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 — удос ко на лю ва ти вмін ня і на вич ки
ус но го й пись мо во го до да ван ня і від ні ман ня іме -
но ва них чи сел, ви ра же них в оди ни цях ви мі рю -
ван ня дов жи ни і ма си; за кріп лю ва ти вмін ня
розв’язу ва ти за да чі; роз ви ва ти ло гіч не мис лен ня,
ува гу, умін ня ана лі зу ва ти; ви хо ву ва ти ін те рес
до пред ме та; сфор му ва ти уяв лен ня про особ ли -
вос ті Атлан тич но го оке а ну; про дов жи ти на вча ти
«чи та ти» кар ту й пра цю ва ти з нею; ви хо ву ва ти
спо сте реж ли вість, за хоп ле ність не по втор ніс тю й
ве лич чю при ро ди

Ме то дич на роз роб ка «Орга ні за ція ін тег ро ва -
них уро ків, їх міс це в на вчаль но-ви хов но му про -
це сі» з ук ра їн  ської мо ви та лі те ра тур но го чи тан -
ня в 3-му кла сі
Кол га но ва Ма йя Ана то лі їв на, учи тель по чат ко вих
кла сів, Хар ків  ська шко ла № 91.

КАТАЛОГ ПЕДАГОГІЧНИХ МАТЕРІАЛІВ

Усі представлені роботи опубліковані на веб-сайті видавництва:
http://osvita.ua/school/lessons_summary/Каталог «Відкритий урок» #01’ 201628



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 най пер с пек тив ні шою є
та ка ор га ні за ція пі знан ня, ко ли спіль ною те мою
ди дак тич но го ма те рі а лу об’єд ну ють ся уро ки
рідної мо ви та ря ду ін ших на вчаль них пред ме тів
(чи тан ня, при ро доз нав ст ва, ху дож ньої пра ці, му -
зи ки)

Роз роб ка уро ку «Під сум ко вий урок-зма -
ган ня на при ро ді» з чи тан ня, ук ра їн  ської

мо ви, ма те ма ти ки, при ро доз нав ст ва, основ здо -
ров’я та роз вит ку про дук тив но го мис лен ня
в 1-му кла сі
Кос т ро мен ко Світ ла на Ми ко ла їв на, учи тель по -
чат ко вих кла сів, Сум  ська шко ла № 23.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле ну те му,
ме та яко го — по вто ри ти ма те рі ал з усіх пред ме тів
за 1-й клас; роз ви ва ти кміт ли вість, ло гіч не мис -
лен ня, швид кість ре ак ції, ро зу мо ві здіб нос ті,
фор му ва ти лі дер  ські якос ті, пред мет ну ком пе тен -
т ність; ви хо ву ва ти друж бу, згур то ва ність, ба жан -
ня зма га ти ся й пе ре ма га ти у чес ній грі, спо рід ню -
ва ти ді тей і бать ків; збе рі га ти й укріп ля ти здо -
ров’я шко ля рів

Роз роб ка уро ку «Пра во пис пре фік сів роз-,
без-. Пе ре нос слів із пре фік са ми. Чис та пла не та
чи ве ли кий сміт ник» з ук ра їн  ської мо ви й основ
стій ко го роз вит ку в 3-му кла сі
Круг ло ва Світ ла на Вік то рів на, учи тель по чат -
кових кла сів, Дніп ро пет ров  ська спе ці а лі зо ва на
шко ла № 115.
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 — ознай о ми ти з 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 та прий мен ни ки, пра виль но
їх пи са ти; при вер ну ти ува гу до ак ту аль ної еко ло -
гіч ної проб ле ми су час нос ті — за смі че нос ті, з’ясу -
ва ти, як впли ває по га на еко ло гія на здо ров’я лю -
ди ни; знай ти шля хи по до лан ня проб ле ми; роз ви -
ва ти зв’яз не мов лен ня, ор фо гра фіч ну пиль ність,
ува гу до ус но го і дру ко ва но го сло ва; ви хо ву ва ти
по чут тя доб ро ти і по ва ги до сво їх бать ків

Роз роб ки уро ків «Ці ка ва еко но мі ка» з ма те -
ма ти ки й еко но мі ки в 3-му кла сі
Куз не цо ва На дія Ва си лів на, учи тель по чат ко вих
кла сів, Гра ніт нен  ська шко ла Вол но ва  сько го р-ну
До нець кої обл..
Ано та ція: Пла ни-кон с пек ти уро ків для 3-х кла сів

Роз роб ка уро ку «Склад но під ряд ні ре чен ня
з під ряд ни ми озна чаль ни ми» з ро сій  ської

мо ви й ін фор ма ти ки в 9-му кла сі
Куз нє цо ва Світ ла на Алі ків на, учи тель ро сій  ської
мо ви, Ки їв  ська спе ці а лі зо ва на шко ла № 61.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле ну те му,
на вчаль на ме та яко го — удос ко на лю ва ти знан ня
про струк тур ні особ ли вос ті склад но під ряд них
речень з під ряд ни ми озна чаль ни ми; роз ви ва ти
вмін ня ви зна ча ти вид і ство рю ва ти схе ми склад -
но під ряд них ре чень; по гли би ти знан ня із син -
таксич ної сти ліс ти ки; сфор му ва ти прак тич ні
вмін ня й на вич ки ро бо ти з ре дак то ром век тор ної
гра фіки

Роз роб ка уро ку «Clean up the World. За хист
на вко лиш ньо го се ре до ви ща» з ан г лій  ської мо ви
та біо ло гії в 7-му кла сі
Ку лик Те тя на Іва нів на, ди рек тор, учи тель ан г лій -
 ської мо ви, Друж ків  ська шко ла № 6 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). The problem of environmental pro -
tection is international. The countries all over the
world pay attention on it and try to solve. Today we
discuss this problem in international language
English

Роз роб ка уро ку «Руш ни ки, ви, мої руш ни -
ки — обе ре ги від уся кої бі ди!» з лі те ра тур но го
чи тан ня, об ра зот вор чо го та му зич но го мис тец т -
ва в 2-му кла сі

Кун ді є ва Те тя на Фе до рів на, учи тель по чат ко вих
кла сів, Віль нен ський НВК «За галь но ос віт ня шко -
ла І–ІІІ сту пе нів — д/з» Та ру тин  сько го р-ну Оде -
 ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко го —
ознай о ми ти з руш ни ком як обе ре гом ук ра їн  сько -
го на ро ду, зі зви ча я ми і об ря да ми, пов’яза ни ми
з руш ни ком, зна чен ням сим во лів на руш ни ках;
удос ко на лю ва ти на вич ки ви раз но го чи тан ня;
роз ви ва ти зв’яз не мов лен ня, ін те рес до іс то рії ви -
шив ки; ви хо ву ва ти по ва гу до май ст рів пра ці, ін -
те рес до на род них тра ди цій; роз учи ти ук ра їн  ську
піс ню «Ви ши ван ка»; учи ти ви раз но ви ко ну ва ти її
та пе ре да ва ти у спі ві свої по чут тя з аком па не мен -
том; на вчи ти ви ко ну ва ти ор на мен ти ук ра їн  ських
ви ши вок на руш ни ку гу аш шю; роз ви ва ти ес те -
тич ні сма ки й упо до бан ня; ви хо ву ва ти від чут тя
пре крас но го

Роз роб ка уро ку «Сло во про мов ле не» із за ру -
біж ної лі те ра ту ри та ри то ри ки у 8-му кла сі
Меш ко Вік то рія Дмит рів на, учи тель ро сій  ської
мо ви і за ру біж ної лі те ра ту ри, Но во мос ков  ська
шко ла № 13 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 — ознай о ми ти з про мо вою як жан ром
пуб лі цис тич но го сти лю; фор му ва ти по нят тя про
ри то рич ну осо бис тість (з опо рою на знан ня, от -
ри ма ні на уро ках за ру біж ної лі те ра ту ри); роз ви -
ва ти ко му ні ка тив но-мов лен нє ві вмін ня й на вич -
ки, кри тич не мис лен ня; ви хо ву ва ти впев не ність
у сво їх пе ре ко нан нях, ак тив ність у сус піль но му й
осо бис то му жит ті

Роз роб ка уро ку «Ко тя чо му ро ду не ма пе ре -
во ду» з по за клас но го чи тан ня, ук ра їн  ської мо ви
та при ро доз нав ст ва в 3-му кла сі
Мєд вє дє ва Ра ї са Ва си лів на, учи тель по чат ко вих
кла сів, Ва силь ків 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 і по гли би ти знан ня уч нів про ко тів;
удос ко на лю ва ти на вич ки пра виль но го, сві до мо го
і ви раз но го чи тан ня; фор му ва ти вмін ня швид ко го
чи тан ня; зба га ти ти слов ник но ви ми сло ва ми: «ко -
рес пон дент», «ін терв’ю»; на вча ти про во ди ти діа -
лог у ви гля ді ін терв’ю; на вча ти са мо стій ній вдум -
ли вій ро бо ті з кни гою; роз ви ва ти ус не мов лен ня,
умін ня до вес ти свою дум ку; ро би ти уза галь нен -
ня; ви хо ву ва ти бе реж ли ве став лен ня до тва рин

Роз роб ка уро ку «Зби ра є мось у по до рож» для
4-го кла су
Паш ков  ська Світ ла на Пет рів на, учи тель по чат ко -
вих кла сів, Дзер жин  ська шко ла № 17 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 но вий со ці аль ний ста -
тус п’яти клас ни ка, про гно зу ва ти своє май бут нє;
зні ма ти три вож ність з при во ду пе ре хо ду до се -
ред ньої шко ли, по лег ши ти адап та цію; роз ви ва ти
пі зна валь ну ак тив ність, об чис лю валь ні на вич ки,
мов лен ня, умін ня спів пра цю ва ти в гру пі та са мо -
стій но; ви хо ву ва ти бе реж ли ве став лен ня до сво го
здо ров’я, праг нен ня до знань

Роз роб ка уро ку «Ма те ма ти ка в на шо му жит -
ті» з основ здо ров’я та ма те ма ти ки в 5-му кла сі
Пет рів Ярос ла ва Ярос ла вів на, учи тель ма те ма ти -
ки, Львів  ська шко ла № 7.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко го —
на осно ві знань з ма те ма ти ки про дії з чис ла ми
і знань з основ здо ров’я про адек ват не хар чу ван -
ня, на вчи ти під ра хо ву ва ти ви тра ти енер гії під час
жит тє ді яль нос ті, під би ра ти хар чу ван ня, що від по -
ві дає ін ди ві ду аль ним по тре бам; роз ви ва ти ін те -
рес до на вчан ня че рез гру по ву ро бо ту, еле мен ти
про ек т ної тех но ло гії, мож ли вість твор чо го під хо -
ду до за вдань та об го во рен ня і за хис ту сво їх ре -
зуль та тів; ви хо ву ва ти то ле ран т ність під час спів -
пра ці у гру пах і кри тич не мис лен ня при за хис ті
сво їх ре зуль та тів

Роз роб ка уро ку «Па пе ро ві об’єм ні фі гу ри.
“Си ній кит”» з тру до во го на вчан ня та при ро доз -
нав ст ва в 2-му кла сі

Ро ма но ва Окса на Пет рів на, учи тель по чат ко вих
кла сів, Кре мен чуць кий лі цей № 4 Пол тав -
 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 — на вча ти ви го тов ля ти об’єм ну іг раш ку
«Кит»; по знай о ми ти з най біль шою тва ри ною зем -
лі — си нім ки том, йо го особ ли вос тя ми; на вча ти
пла ну ва ти по слі дов нос ті опе ра цій, тех ніч них
прий о мів ро бо ти з па пе ром; роз ви ва ти спо сте -
реж ли вість, зо ро ву пам’ять; ви хо ву ва ти лю бов
до при ро ди, твор чу фан та зію, аку рат ність, куль -
ту ру пра ці, по чут тя вза є мо до по мо ги

Роз роб ка уро ку «По до рож кра ї ною Знань»
з ма те ма ти ки, ук ра їн  ської мо ви й му зи ки в 1-му
кла сі
Ру бан Те тя на Ми хай лів на, учи тель по чат ко вих
кла сів, Мар чи хи но буд  ська шко ла Ямпіль  сько го
рай о 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 — про вес ти уч нів за до по -
мо гою по до ро жі Кра ї ною знань; ви кли ка ти ін те -
рес до шко ли, за нять, ба жан ня вчи ти ся; роз ви ва -
ти пі зна валь ну ак тив ність, твор чі здіб нос ті; ви хо -
ву ва ти по чут тя друж би, вза є мо по ва ги, лю бов
до шко ли

Роз роб ка уро ку «Го ра ми Укра ї ни» з ма те ма -
ти ки, при ро доз нав ст ва та на вко лиш ньо го сві ту
в 2-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 на за яв ле ну те му,
ме та яко го — ознай о ми ти з прий о ма ми ус но го до -
да ван ня од но циф ро во го чис ла до дво циф ро во го;
фор му ва ти вмін ня розв’язу ва ти за да чі; ви хо ву ва -
ти ін те рес до ви вчен ня ма те ма ти ки

Роз роб ка уро ку «Гар мо ніч ні ко ли ван ня» з фі -
зи ки та ма те ма ти ки в 10-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 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 — по яс ни ти фі -
зич ний зміст гар мо ніч них ко ли вань, спи ра ю чись
на спе ці аль ні знан ня з ма те ма ти ки; на вчи ти роз -
в’язу ва ти за да чі на гар мо ніч ні ко ли ван ня; з’ясу -
ва ти прак тич не зна чен ня знань про гар мо ніч ні
ко ли ван ня

Роз роб ка уро ку «Скла дан ня таб лиць до да -
ван ня і від ні ман ня чис ла 7. За да чі на зна ход жен -
ня су ми й оста чі. Влас ти вос ті во ди» з ма те ма ти -
ки та при ро доз нав ст ва в 1-му кла сі
Се рик Світ ла на Ста ніс ла вів на, учи тель по чат ко -
вих кла сів, Дзер жин  ська шко ла № 7 До нець -
кої обл.
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 на ви чок
швид ко го до да ван ня і від ні ман ня; склас ти таб ли ці
+ і — чис ла 7; вправ ля ти в розв’язу ван ні за дач;
роз ви ва ти ува гу, пам’ять, при ро доз нав чу ком пе -
тен т ність; ви хо ву ва ти ба жан ня вчи ти ся, еко ло гіч -
ну сві до мість

Роз роб ка уро ку «Інтег рал у фі зи ці» з ма те -
ма ти ки й фі зи ки в 11-му кла сі

Тур Люд ми ла Олек сан д рів на, учи тель фі зи ки,
Кри во різь ка шко ла № 21 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 — спри я ти за сво єн ню знань з фі зи ки
і ма те ма ти ки че рез вста нов лен ня між пред мет них
зв’яз ків за со ба ми ін тег раль но го чис лен ня, фор -
му ва ти прак тич ні зв’яз ки на уко во го ро зу мін ня
за ко нів, вза ємо зв’яз ків явищ у при ро ді за до по -
мо гою розв’язу ван ня за дач; роз ви ва ти вмін ня
уза галь ню ва ти ці ліс ну сис те му, ре алі зу ва ти прак -
тич ні зв’яз ки кур су ма те ма ти ки і фі зи ки, роз ви -
ва ти на вич ки са мо стій но го прий нят тя рі шень; ви -
хо ву ва ти куль ту ру ро зу мо вої пра ці, ство рю ва ти
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спри ят ли ві умо ви для фор му ван ня за галь но нав -
чаль них умінь і на ви чок

Роз роб ка уро ку «Ви го тов лен ня ком по зи ції
“Різ д вя не зо ря не не бо”» з тру до во го на вчан ня
та хрис ти ян  ської ети ки в 1-му кла сі
Фе сюк Те тя на Ми ко ла їв на, учи тель по чат ко вих
кла сів, Ки їв  ська гім на зія № 34 «Ли бідь»
ім. В. Мак си мен ка.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле ну те му,
ме та яко го — ознай о ми ти ді тей з по нят тям
«компо зи ція», на вчи ти ство рю ва ти ком по зи цію,
роз ши ри ти знан ня про свя то Різ д ва; роз ви ва ти
ес те тич ний смак, уяву; ви хо ву ва ти ін те рес до на -
род них свят, тра ди цій, при щеп лю ва ти лю бов
до ма лю ван ня

Роз роб ка уро ку «По рів няль ний опис двох
пред ме тів. Пта хи» з ро сій  ської мо ви та при ро -
доз нав ст ва в 4-му кла сі
Цим бал Те тя на Ва си лів на, учи тель по чат ко вих
кла сів, За по різь ка 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 скла да ти текст з по рів няль -
ним опи сом двох пред ме тів; по вто ри ти ма те рі ал
про пта хів, їх ні особ ли вос ті та спо сіб жит тя; на -
вча ти точ но й по слі дов но пе ре да ва ти дум ки, ба -
чи ти в пред ме тах го лов не й дру го ряд не; за кріп ля -
ти вмін ня ре цен зу ва ти текст; роз ви ва ти на вич ки
ор фо гра фіч но го пись ма; ви хо ву ва ти доб ро ту,
спів чут тя й лю бов до при ро ди

Роз роб ка уро ку «Розв’язу ван ня еко но міч них
за дач на уро ках ма те ма ти ки» з ма те ма ти ки й
еко но мі ки в 11-му кла сі
Че бер ні на Га ли на Ми ко ла їв на, учи тель ма те ма -
тики, Си нель ни ків  ська шко ла № 1 Дніп ро пет ров -
 ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко го —
вико рис то ву ва ти ма те ма тич ні знан ня під час
розв’язан ня еко но міч них за дач, роз ви ва ти на вич -
ки ма те ма тич но го мо де лю ван ня ре аль них про це -
сів; на вчи ти зна хо ди ти рі шен ня прак тич них за -
дач різ ни ми ме то да ми, роз ви ва ти вмін ня ана лі зу -
ва ти, по рів ню ва ти, ро би ти ви снов ки; роз ви ва ти
ло гіч не мис лен ня, на вич ки твор чої ді яль нос ті,
умін ня пра цю ва ти з до дат ко вою лі те ра ту рою,
Інтер не том; під ви щу ва ти ін те рес до пред ме та; ви -
хо ву ва ти за галь но люд  ські якос ті, умін ня спіл ку -
ва тись під час спіль ної ді яль нос ті; фор му ва ти гро -
ма дян  ську ак тив ність

Роз роб ка уро ку «До да ван ня і від ні ман ня іме -
но ва них чи сел, ви ра же них в оди ни цях ма си
і дов жи ни» з ма те ма ти ки та на ро доз нав ст ва
в 4-му кла сі
Чу ма чен ко Оле на Андрі їв на, учи тель по чат ко вих
кла сів, Ста ро ко заць кий НВК «за галь но ос віт ня
шко ла I–III сту пе нів — гім на зія» Біл го род-Дніс т -
ров  сько го р-ну Оде  ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле ну те му,
ме та яко го — ознай о ми ти уч нів з прий о ма ми
пись мо во го до да ван ня і від ні ман ня іме но ва них
чи сел, ви ра же них в оди ни цях ви мі рю ван ня дов -
жи ни і ма си; за кріп лю ва ти вмін ня розв’язу ва ти
за да чі; роз ви ва ти уваж ність; ви хо ву ва ти ін те рес
до пред ме та, опи ра ю чись на на ро доз нав чі ві до -
мос ті то що

Роз роб ка уро ку «По до рож у кра ї ну Чис лян -
дію» з ма те ма ти ки та ро сій  ської мо ви в 6-му
класі
Ша ба є ва Світ ла на Ми хай лів на, учи тель ма те ма -
ти ки, Дніп ро дзер жин  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 — по вто ри ти чис лів ни ки, їх ні гра ма -
тич ні озна ки та пра во пис; ви зна ча ти від мі нок,
роз ряд; пе ре ві ри ти за сво єн ня те ми «Усі дії з ра ці -
о наль ни ми чис ла ми»; роз ви ва ти ло гіч не мис лен -
ня; ви хо ву ва ти стій кий ін те рес до ро сій  ської мо -
ви та ма те ма ти ки

Роз роб ка уро ку «Ком па ра тив ний ана ліз но -
вел «Остан ній лис ток» О. Ген рі та «Кле но ві

листки» В. Сте фа ни ка» з ук ра їн  ської та за ру біж -
ної лі те ра ту ри в 7-му кла сі
Шев чен ко Світ ла на Ми ко ла їв на, учи тель ро сій -
 ської мо ви та лі те ра ту ри, Кри во різь ка шко ла
№ 117 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 — роз кри ти ідей ний зміст
тво рів, знай ти спіль ні ри си та від мін нос ті; роз ви -
ва ти вмін ня ана лі зу ва ти тво ри, мис ли ти аб ст рак -
т но й об раз но, роз ви ва ти чи таць кі ін те ре си; фор -
му ва ти за галь но люд  ські мо раль ні цін нос ті

Роз роб ка уро ку «Ліч ба пред ме тів у ме жах 20.
По рів нян ня чи сел. Впра ви на зна ход жен ня про -
пу ще но го чис ла. Розв’язу ван ня за дач на змен -
шен ня чис ла на кіль ка оди ниць» з ма те ма ти ки й
при ро доз нав ст ва в 1-му кла сі
Яро ва Ма ри на Во ло ди ми рів на, учи тель по чат ко -
вих кла сів, Іл лі чів  ська за галь но ос віт ня шко ла
№ 6 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 — за кріп лю ва ти знан ня ус ної ну ме ра -
ції чи сел у ме жах 20; вправ ля ти у зна ход жен ні
про пу ще них чи сел; по рів нян ні чи сел дру го го де -
сят ка; вдос ко на лю ва ти вмін ня розв’язу ва ти за -
дачі; крес ли ти від різ ки; фор му ва ти вмін ня за сто -
со ву ва ти ма те ма тич не мов лен ня; роз ви ва ти пі -
зна валь ний ін те рес; ви хо ву ва ти аку рат ність,
зо  се  ред же ність, дис цип лі но ва ність то що

Інфор ма ти ка

Май с тер-клас «Мис тец т во пре зен ту ва ти»
Го рє ло ва Оле на Ми ко ла їв на, учи тель ма те -

ма ти ки та ін фор ма ти ки, Ко рос тен  ська мі  ська гім -
на зія Жи то мир  ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект май с тер-кла су, ме та
яко го — роз ши ри ти пі знан ня в об лас ті ово ло дін -
ня ІКТ че рез ви ко ри стан ня муль ти ме дій ної про -
гра ми PowerPоint; фор му ва ти вмін ня й на вич ки
пра виль но ство рю ва ти пре зен та ції; до но си ти ін -
фор ма цію так, щоб во на на дов го за ли ши ла ся
в пам’яті; по ка за ти ти по ві по мил ки в пре зен та ці -
ях на ре аль них при кла дах; сти му лю ва ти ак тив ну
пі зна валь ну ді яль ність; роз ви ва ти ес те тич ний
смак та ди зай нер  ські на вич ки

Роз роб ка уро ку «Кар ти знань, їх при зна чен -
ня. Ре дак тор карт знань» з ін фор ма ти ки в 7-му
кла сі
Іщук Сер гій Ва лен ти но вич, учи тель ін фор ма ти ки,
Бе ре зів  ська шко ла Жи то мир  сько го рай о ну Жи -
то мир  ської обл..
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко го —
роз гля ну ти при зна чен ня ре дак то ра карт знань,
ал го ритм по бу до ви ін фор ма цій них мо де лей у ре -
дак то рі карт знань; на вчи ти ся струк ту ру ва ти ві -
до мос ті з ви ко ри стан ням карт знань, ство рю ва ти
кар ти знань; спри я ти все біч но му роз вит ку осо -
бис тос ті; роз ви ва ти прак тич ні вмін ня й на вич ки
на оч но го пред с тав лен ня ін фор ма ції за до по мо -
гою комп’юте ра; роз ви ва ти ло гіч не мис лен ня, на -
уко вий сві то гляд; ви хо ву ва ти ін фор ма цій но осві -
че ну лю ди ну, сві до ме став лен ня до фор му ван ня
ін фор ма цій ної й ко му ні ка тив ної ком пе тен ції

Роз роб ка уро ку «За хист комп’юте ра від ві -
ру сів» з ін фор ма ти ки в 2-му кла сі

Ка лі чун Ал ла Ми хай лів на, учи тель ін фор ма ти ки,
Львів  ський НВК «Шко ла І сту пе ня — гім на зія».
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 й ви вчи ти за -
галь ні прин ци пи дії комп’ютер них ві ру сів; роз -
гля ну ти іс то рію та кла си фі ка ції ві ру сів; ви вчи ти
пра ви ла про фі лак ти ки за ра жен ня комп’юте ра ві -
ру са ми; опи са ти при зна чен ня ан ти ві рус них про -
грам; на вчи тись ви ко рис то ву ва ти ан ти ві рус не
про грам не за без пе чен ня для од но ра зо во го й пе рі -
о дич но го ска ну ван ня й лі ку ван ня фай лів і дис ків;
на стро ю ва ти па ра мет ри пе рі о дич ної ан ти ві рус -
ної пе ре вір ки й ав то ма тич но го онов лен ня ан ти ві -
рус них баз

Роз роб ка уро ку «Гра фіч не кон ст ру ю ван ня
за до по мо гою тек с то во го про це со ра. На зва,

пе чат ка й ем б ле ма фір ми» з ін фор ма ти ки
в 10-му кла сі
Ко сен ко Вік то рія Да ни лів на, учи тель, Дніп ро пет -
ров  ська се ред ня шко ла № 143.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле ну те му,
ме та яко го — уза галь ни ти на вич ки гра фіч но го
кон ст ру ю ван ня за до по мо гою тек с то во го ре дак -
то ра Word; сфор му ва ти знан ня про по ря док ство -
рен ня при ват ної фір ми й пла ну ван ні її ді яль нос ті

Роз роб ка уро ку «Гра фіч ний ре дак тор
PAINT. Опра цю ван ня фраг мен тів зоб ра -

жен ня» з ін фор ма ти ки в 5-му кла сі
Ку че ньо ва Те тя на Во ло ди ми рів на, учи тель ін фор -
ма ти ки, Ки їв  ський лі цей «Пре стиж».
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 знай о ми ти з ді ями над фраг мен -
том ма люн ка в гра фіч но му ре дак то ро ві; сфор -
мува ти пер вин ну на вич ку з ви ко нан ня опе ра цій
ко пі ю ван ня, пе ре мі щен ня, ви да лен ня фраг мен та
ма люн ка, змі ни роз мі ру, міс ця роз та шу ван ня
малюн ка, а та кож від об ра жен ня і по во ро ти; роз -
ви ва ти ло гіч не мис лен ня, пам’ять, ува гу, твор чу
уяву, умін ня за сто со ву ва ти на вчаль ну ін фор ма -
цію в не стан дар т них си ту а ці ях, пі зна валь ний ін -
те рес; ви хо ву ва ти ко му ні ка тив ні якос ті для ра ці о -
наль ної і про дук тив ної ро бо ти, умін ня пра цю ва ти
в ко ман ді

Ме то дич на роз роб ка «Тиж день ін фор ма ти ки
у шко лі» з ін фор ма ти ки для 4–11-х кла сів
Ла гу та Світ ла на Ми ко ла їв на, учи тель ін фор ма -
тики, Кре мен чуць ка шко ла № 17 «Ви бір» іме -
ні М. Г. Не ле ня Пол тав  ської обл..
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду на за яв ле -
ну те му, прак тич на зна чи мість яко го в то му,
що ді ти здо бу ва ють не оці нен ний до свід по шу ку
ін фор ма ції, її опра цю ван ня, роз ви ва ють на вич ки
до слід ниць кої ді яль нос ті, офор м лен ня ре зуль та -
тів до слід жен ня, що зна до бить ся їм уже до сить
ско ро — при по даль шо му на вчан ні у тех ні ку мах,
ін с ти ту тах, уні вер си те тах

Роз роб ка уро ку «Ство рен ня форм, за пи тів
і зві тів баз да них» з ін фор ма ти ки в 11-му кла сі
Май бо ро да Оле на Олек сі їв на, учи тель ін фор ма -
ти ки, Ва силь ків ська шко ла № 6 Ки їв  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 те о ре тич них знань,
фор му ван ня прак тич них умінь зі ство рен ня баз
да них; роз ви ток прий о мів ро зу мо вої ді яль нос ті
(ана ліз, син тез, по рів нян ня, уза галь нен ня), пам’я -
ті, ло гіч но го мис лен ня; роз ви ток пі зна валь но го
ін те ре су, основ ко му ні ка цій но го спіл ку ван ня,
впев не нос ті у влас них знан нях

Роз роб ка уро ку «Скла дан ня ал го рит мів для
ви ко нав ців у сло вес ній фор мі й у гра фіч но му
вигля ді. Ви ко нан ня ал го рит мів» з ін фор ма ти ки
в 6-му кла сі
Пе си го ло вець Лі лія Во ло ди ми рів на, учи тель ін -
фор ма ти ки, Ко бе ляць кий НВК № 1 Пол тав -
 ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко го —
ознай о ми ти з різ ни ми фор ма ми по дан ня ал го -
ритмів; сфор му ва ти прак тич ні на вич ки скла дан -
ня ал го рит мів у різ них фор мах; роз ви ва ти ал го -
рит міч не мис лен ня, ін те рес до пред ме та; фор му -
ва ти вмін ня ді яти за ал го рит мом, за сто со ву ва ти
ал го рит ми в по всяк ден но му жит ті; ви хо ву ва ти
на по лег ли вість у до сяг нен ні ме ти, ста ран ність

Роз роб ка уро ку «Алго рит ми з роз га лу жен -
ням» з ін фор ма ти ки в 7-му кла сі
Цим бал Оль га Ми хай лів на, учи тель ін фор ма ти ки,
КЗ «За галь но ос віт ній на вчаль ний за клад І сту пе -
ня — гім на зія № 39 м. Дніп ро дзер жин  ська» Дніп -
ро пет ров сьої обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле ну те му,
ме та яко го — ознай о ми ти з ал го рит міч ною струк -
ту рою роз га лу жен ня, на вчи ти скла да ти та ви ко -
ну ва ти ал го рит ми роз га лу жен ня в се ре до ви щі
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Scratch; роз ви ва ти ло гіч не мис лен ня та ал го рит -
міч не мис лен ня, пам’ять, вмін ня ко рис ту ва ти ся
на бу ти ми знан ня ми; ви хо ву ва ти пат рі о тизм і лю -
бов до Бать ків щи ни, до сво го на ро ду

Істо рія Укра ї ни

Роз роб ка уро ку «Пе ре ду мо ви Люб лін  ської
унії. Люб лін  ський сейм 1569 ро ку» з іс то рії Укра -
ї ни у 8-му кла сі
Ба цюн Те тя на Юрі їв на, учи тель іс то рії та пра -
вознав ст ва, Єміль чин ська гім на зія Жи то мир -
 ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко го — ви -
зна чи ти пе ре ду мо ви об’єд нан ня Ве ли ко го кня зів -
ст ва Ли тов  сько го та Поль  сько го ко ро лів ст ва в од -
ну дер жа ву й на слід ки, які ма ла ця по дія для ук ра -
їн  ських зе мель; роз ви ва ти вмін ня ана лі зу ва ти й
уза галь ню ва ти іс то рич ні яви ща та по дії, ви зна ча -
ти їх ні при чи ни й пе ре ду мо ви, пра цю ва ти з дже -
ре ла ми ін фор ма ції і на осно ві їх ро би ти пев ні ви -
снов ки й уза галь нен ня; ви хо ву ва ти по чут тя пат рі -
о тиз му та гор дос ті за ук ра їн  ський на род, який
за тяж ких умов іно зем но го па ну ван ня зу мів збе -
рег ти при та ман ні йо му особ ли вос ті мо ви, куль ту -
ри та по бу ту

Роз роб ка уро ку «Утво рен ня ук ра їн  ської ко -
заць кої дер жа ви — Геть ман щи ни» з іс то рії Укра -
ї ни у 8-му кла сі
Без мо щук Іри на Пав лів на, учи тель іс то рії та пра -
во знав ст ва, Трьо хіз бен  ська шко ла Но во ай дар -
 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 та ме то дич ни ми до дат ка ми, ме та
яко го — по ка за ти про цес ство рен ня Укра їн  ської
геть ман ської дер жа ви та її роль в ор га ні за ції на ці -
о наль но-ви зволь ної вій ни про ти поль  сько-шля -
хет  сько го па ну ван ня; да ти уяв лен ня про особ ли -
вос ті по лі тич но го й ад мі ніс т ра тив но-те ри то рі аль -
но го устрою Геть ман щи ни, її фі нан со вої сис те ми,
су до чин ст ва; ознай о ми ти з основ ни ми на пря ма -
ми внут ріш ньої і зов ніш ньої по лі ти ки дер жа ви;
фор му ва ти вмін ня ана лі зу ва ти й уза галь ню ва ти
іс то рич ний ма те рі ал, роз ви ва ти хро но ло гіч но-
прос то ро ву ком пе тен цію, умін ня про во ди ти іс то -
рич ні па ра ле лі, кри тич не мис лен ня; ви хо ву ва ти
ін те рес до іс то рії, куль ту ри мов лен ня, по ва гу
до іс то рич но го ми ну ло го, по чут тя гід нос ті й пат рі -
о тиз му

Роз роб ка уро ку «Істо рич ний ла бі ринт» з іс -
то рії у 8-му кла сі
Боль бот Оле на Ми ко ла їв на, учи тель іс то рії, Лу -
бен  ська шко ла № 2 Пол тав  ської обл.
Ано та ція: За про по но ва на гра «Істо рич ний ла бі -
ринт» про во дить ся в рам ках ви вчен ня те ми «На -
ці о наль но-ви зволь на вій на ук ра їн  сько го на ро ду
сер. ХVІІ ст.». До ціль но її ор га ні зу ва ти під час
уро ку уза галь нен ня як ді євий спо сіб під го тов ки
до те ма тич ної атес та ції. За вдан ня охоп лю ють пе -
рі од 1648–1654 рр. та да ють мож ли вість уч ням са -
мо стій но пе ре ві ри ти от ри ма ні знан ня. За пи тан ня
скла де ні та ким чи ном, що вось ми клас ни ки змо -
жуть лік ві ду ва ти про га ли ни в знан нях без до по -
мо ги вчи те ля

Роз роб ка уро ку «Три піль  ська куль ту ра»
з іс то рії Укра ї ни в 6-му кла сі

Бон да рен ко Га ли на Бог да нів на, учи тель іс то рії
та пра ва, НВК «Ко ва лів  ська гім на зія» Ва силь ків -
сько го рай о ну 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 — сфор му ва ти уяв лен ня про Три піль-
ську ар хео ло гіч ну куль ту ру, її зна чен ня в іс то рії
Укра ї ни, спо сіб жит тя, гос по дар ст во, по бут і мис -
тец т во лю дей ча сів ене о лі ту; ви зна чи ти до сяг нен -
ня пред с тав ни ків Три піль  ської куль ту ри; роз ви -
ва ти вмін ня й на вич ки ро бо ти з під руч ни ком, ди -
дак тич ним ма те рі а лом, іс то рич ною кар тою,
умін ня ана лі зу ва ти іс то рич ний ма те рі ал, ви слов -
лю ва ти влас ну дум ку, ро би ти по рів нян ня й ви -
снов ки; спри я ти ви хо ван ню пат рі о тиз му, по чут тя

пре крас но го і віч но го, на ці о наль ної сві до мос ті
і гід нос ті, по ва ги до влас ної іс то рії

Роз роб ка уро ку «Ки їв — сто ли ця Укра ї ни, за -
сну ван ня Ки є ва» з іс то рії Укра ї ни в 7-му кла сі
для ді тей з ва да ми ін те лек ту аль но го роз вит ку
Брин зар Те тя на Бо ри сів на, учи тель, 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 та ме то дич ни ми до дат ка ми, ме та
яко го — спри я ти ви хо ван ню по ва ги до іс то рич но -
го ми ну ло го Бать ків щи ни, ша ни до її ве ли ких си -
нів; по пов ни ти слов ни ко вий за пас іс то рич ною
лек си кою; роз ви ва ти на вич ки са мо стій ної ро бо ти
з іс то рич ни ми дже ре ла ми, умін ня пра цю ва ти
з до дат ко вою лі те ра ту рою, вчи ти іс то рич но мис -
ли ти; роз ви ва ти ін те рес до ми ну ло го; ви хо ву ва ти
пат рі о тизм, на ці о наль ну сві до мість

Роз роб ка уро ку «Укра їн  ські зем лі у ХІХ —
на по чат ку ХХ сто літ тя» з іс то рії Укра ї ни в 10-му
кла сі
Бул ди ко ва Ра ї са Яків на, ви кла дач іс то рії, 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 вчаль на ме та
яко го — пе ре ві ри ти, за крі пи ти і по гли би ти знан -
ня про Укра ї ну ХІХ — поч. ХХ ст., її по лі тич не
ста но ви ще й со ці аль но-еко но міч ний роз ви ток
в умо вах ста нов лен ня ка пі та ліз му, за галь но ро сій -
 ський і на ці о наль но-ви зволь ний рух; уза галь ни ти
і сис те ма ти зу ва ти по дії ро сій  ської ре во лю ції
1905–1907 рр. та Пер шої сві то вої вій ни 1914–
1918 рр. на ук ра їн  ських зем лях

Роз роб ка уро ку «Укра їн  ські кня зі. За про вад -
жен ня хрис ти ян ст ва» з іс то рії Укра ї ни в 5-му
кла сі
Ві ні чен ко Оль га Во ло ди ми рів на, учи тель іс то рії,
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 — по -
яс ни ти зміст по нять «Ки їв  ська Русь», «князь»,
«хрис ти ян ст во», ви зна чи ти основ ні ета пи ді яль -
нос ті кня зів Ки їв  ської Ру сі, об го во ри ти їх ні об ра -
зи, з’ясу ва ти іс то рич не зна чен ня хре щен ня Ру сі;
фор му ва ти на вич ки са мо стій ної й гру по вої ро бо -
ти, роз ви ва ти умін ня чіт ко й ло гіч но ви слов лю ва -
ти свої дум ки, про дов жи ти фор му ван ня хро но ло -
гіч них на ви чок, на вчи ти зна хо ди ти на кар ті міс ця
по дій кня жої до би; фор му ва ти пред мет ну й на -
вчаль но-пі зна валь ну ком пе тен т ність; ви хо ву ва ти
по чут тя пат рі о тиз му, лю бо ві до рід ної кра ї ни

Роз роб ка уро ку «Ма сон ст во в Укра ї ні. Укра ї -
на в про грам них до ку мен тах де каб рис тів. Поль-
ське по встан ня 1830–1831 ро ків» з іс то рії Укра ї -
ни в 9-му кла сі
Во лик Аню та Ми ко ла їв на, учи тель іс то рії, Орі хів -
 ська шко ла Лу бен  сько го рай о ну Пол тав  ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле ну те му.
Пі сля цьо го уро ку уч ні змо жуть: на зи ва ти по дії
ро сій  сько го, поль  сько го ви зволь них ру хів в Укра -
ї ні; ви зна ча ти хро но ло гіч ні ме жі та по слі дов ність
по дій, ме ту ру хів, їх зна чен ня для ук ра їн ців; здій -
с ню ва ти кри тич ний ана ліз по дій на осно ві іс то -
рич них дже рел, ви слов лю ва ти влас ні суд жен ня;
по ка зу ва ти на кар ті міс ця ді яль нос ті ор га ні за цій
ро сій  сько го ру ху й те ри то рію роз гор тан ня поль-
сько го по встан ня

Роз роб ка уро ку «М. С. Гру шев  ський — ви -
дат на по стать в іс то рії Укра ї ни» з іс то рії Укра ї ни
в 10-му кла сі
Вол ко ва Євге нія Гри го рів на, учи тель іс то рії, Кос -
тян ти нів  ська шко ла № 3 До нець кої обл..
Ано та ція: На уро ці фор му ють ся знан ня про гро -
мад  сько-по лі тич ну й на уко ву ді яль ність М. Гру -
шев  сько го; умін ня ха рак те ри зу ва ти основ ні ві хи
йо го біо гра фії, оці ню ва ти на уко ву ді яль ність,
вне сок у роз ви ток ук ра їн  сько го на ці о наль но го
ру ху і дер жав не бу дів ниц т во; ви слов лю ва ти влас -
ні оцін ки ді яль нос ті М. Гру шев  сько го як на уков -
ця і по лі ти ка

Роз роб ка уро ку «Ки їв  ські кня зі. За про вад -
жен ня хрис ти ян ст ва» з іс то рії Укра ї ни в 5-му
кла сі
Га пич Оль га Ге ор гі їв на, ди рек тор шко ли, вчи тель
іс то рії, Віль но гір  ська шко ла № 4 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 — ви зна чи ти по ход жен ня на зви
«Русь», по знай о ми ти з пер ши ми ки їв  ськи ми кня -
зя ми; опра цю ва ти по нят тя «князь», «Ки їв  ська
Русь», «язич ниц т во», «хрис ти ян ст во»; роз ви ва ти
вмін ня за тек с том роз по ві да ти про іс то рич но го ді -
яча, на вич ки ро бо ти з іс то рич ною кар тою та хро -
но ло гіч ною по слі дов ніс тю; ви хо ву ва ти по чут тя
по ша ни до ми ну ло го, пат рі о тизм і ко лек ти візм

Стат тя «Ви ко ри стан ня кра єз нав чо го ма те рі а -
лу на уро ках іс то рії Укра ї ни»
Гор ба чев  ський Пав ло Мак си мо вич, учи тель іс то -
рії, Сер ниць ка шко ла За річ нен  сько го рай о ну Рів -
нен  ської обл..
Ано та ція: У ма те рі а лі з до сві ду ро бо ти ав тор пи -
ше, що про гра ма з іс то рії Укра ї ни (шкіль ний
курс) пе ред ба чає про ве ден ня в кін ці кож но го
пері о ду уро ків «Наш край». Зро зу мі ло, що по бу -
ду ва ти та кий урок на ма те рі а лі од но го се ла над то
не прос то в пер шу чер гу че рез від сут ність об шир -
ної ін фор ма ції. То му міс це вий ма те рі ал не об хід -
но по єд на ти з ре гі о наль ним (рай он ним, об лас -
ним). Прак ти ка під твер д жує, що всі уро ки сприй -
ма ють ся уч ня ми з особ ли вим ін те ре сом, то му
і ре зуль та тив ність їх на ба га то ви ща

Роз роб ка уро ку «Го ло до мор 1932–1933 ро -
ків» з іс то рії Укра ї ни в 10-му кла сі

Гре  сько Люд ми ла Ана то лі їв на, учи тель іс то рії
та пра во знав ст ва, Дніп ро дзер жин  ська шко ла
№ 25 Дніп ро пет ров  ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко го —
роз кри ти при чи ни та пе ре ду мо ви го ло ду 1932–
1933 рр., до вес ти, що це був один із най жор с то -
кіших зло чи нів ста лі ніз му про ти ук ра їн  сько го
наро ду; з’ясу ва ти суть «За ко ну про п’ять ко лос -
ків», роз ши ри ти знан ня про тра гіч ні ро ки Го ло до -
мо ру та йо го на слід ки для ук ра їн  сько го на ро ду;
про дов жу ва ти фор му ва ти на вич ки кри тич но го
мис лен ня, роз ви ва ти вмін ня опи су ва ти по дії
в логіч ній і сю жет ній по слі дов нос ті, роз ви ва ти
на вич ки робо ти з до ку мен та ми; ви хо ву ва ти по ва -
гу до іс торич ної пам’яті, спри я ти пат рі о тич но му
ви хо ван ню

Стат тя «Скар би рід но го краю роз кри ва ють
та єм ни цю»
Да нил ко Дмит ро Вік то ро вич, учи тель іс то рії
та пра во знав ст ва, 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 ав тор пи -
ше, що до слід жен ня Кри во ріж жя три ва ють у ба -
га тьох на прям ках, але те ма «гро шо во го обі гу»
поки що не зна хо дить сво го чіль но го міс ця се ред
до слід ни ків. Пе ре важ на біль шість праць при па -
дає на ра дян  ські ча си, то му да на те ма ще по тре -
бує ви вчен ня

До слід ниць ка ро бо та «Моє рід не се ло Чміль»
Дру гак Оль га Іва нів на, учи тель іс то рії, Єміль чин -
ська гім на зія Жи то мир  ської обл..
Ано та ція: До слід жен ня іс то рії рід но го се ла

Роз роб ка уро ку «Мор  ські по хо ди ко за ків.
Геть ман Пет ро Ко на ше вич-Са гай дач ний. Участь
ко за ків у Хо тин  ській вій ні» з іс то рії Укра ї ни
у 8-му кла сі
Жа дан Вік тор Во ло ди ми ро вич, учи тель іс то рії,
Охтир  ська шко ла № 5 іме ні 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 та яко го — за крі пи ти знан ня
з по пе ред ньої те ми; сфор му ва ти уяв лен ня про пе -
рі од «Ге ро їч них по хо дів»; роз гля ну ти іс то рич ний
пор т рет геть ма на Пет ра Ко на ше ви ча-Са гай дач -
но го, ви зна чи ти йо го міс це в іс то рії Укра ї ни;
ознай о ми ти з по ді я ми Хо тин  ської вій ни; роз ви ва -
ти вмін ня ана лі зу ва ти фак тич ний ма те рі ал; ви ді -

КАТАЛОГ ПЕДАГОГІЧНИХ МАТЕРІАЛІВ

Усі представлені роботи опубліковані на веб-сайті видавництва:
http://osvita.ua/school/lessons_summary/ Передплатний індекс 21853 31



ля ти ха рак тер ні ри си іс то рич них по дій; ха рак те -
ри зу ва ти іс то рич ну осо бис тість та її вплив на по -
даль ший пе ре біг по дій; ви хо ву ва ти лю бов
до Бать ків щи ни, від чут тя по ва ги до бор ців за її не -
за леж ність

Роз роб ка уро ку «Во єн ні дії на те ри то рії
Украї ни в 1914–1917 рр.» з іс то рії Укра ї ни
в 10-му кла сі
Знач ков  ська Те тя на Ва си лів на, учи тель іс то рії, Іл -
лі нець ка шко ла № 1 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 яс ни ти, які по дії Пер шої сві то вої
вій ни від бу ва ли ся на ук ра їн  ських зем лях у 1914–
1916 рр.; ви зна чи ти особ ли вос ті ро сій  ської оку па -
цій ної по лі ти ки в Га ли чи ні й на Бу ко ви ні у 1914–
1915 рр.; сха рак те ри зу ва ти участь у бой о вих ді ях
Укра їн  ських сі чо вих стріль ців у 1914–1916 рр.;
по яс ни ти зміст по нять «Га лиць ка бит ва», «Га -
лиць ко-Бу ко вин  ське ге не рал-гу бер на тор ст во»,
«де пор та ція»; роз ви ва ти вмін ня ана лі зу ва ти й
уза галь ню ва ти іс то рич ний ма те рі ал; ви хо ву ва ти

Роз роб ка уро ку «Го ло до мор 1932–1933 ро ків»
з іс то рії Укра ї ни в 10-му кла сі
Ігна тен ко Ва лен ти на Ми ко ла їв на, учи тель іс то рії
та пра во знав ст ва, Октябр  ська шко ла Ве ли ко но -
во сіл ків  сько го рай о ну До нець кої обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко го —
вчи ти за сто со ву ва ти на бу ті знан ня, умін ня й на -
вич ки для розв’язан ня на вчаль них за дач; уза галь -
ни ти знан ня про при чи ни й ме ха нізм про ве ден ня
ко лек ти ві за ції; по ка за ти, що од ним із най жор с то -
кі ших зло чи нів ста лі ніз му про ти ук ра їн  сько го на -
ро ду був штуч но ор га ні зо ва ний го лод 1932–
1933 рр.; фор му ва ти кри тич не мис лен ня, ана лі ти -
ко-син те тич ні вмін ня й на вич ки, ко му ні ка тив ну,
со ці аль ну й са мо ос віт ню ком пе тен ції; за кріп лю -
ва ти на вич ки ро бо ти в ко лек ти ві, умін ня об сто ю -
ва ти свою дум ку; ви хо ву ва ти від ра зу до то та лі та -
риз му, спів чут тя до зне до ле них лю дей, по ва гу
до бо роть би та здо бут ків ук ра їн  сько го на ро ду

Ди дак тич ні ма те рі а ли до те ми «Укра ї на в пе -
рі од за гос т рен ня кри зи ра дян  ської сис те ми
(сере ди на 1960-х — по ча ток 1980-х рр.)» з іс то рії
Укра ї ни в 11-му кла сі
Кар ла шо ва Світ ла на Олек сі їв на, ви кла дач іс то рії,
Хар ків  ський про фе сій ний лі цей бу дів ниц т ва.
Ано та ція: Ди дак тич ні ма те рі а ли на за яв ле ну те му

Роз роб ки уро ків з іс то рії Укра ї ни та все -
світ ньої іс то рії в 7–8-х кла сах

Куд ла Ми хай ло Ми ко лай о вич, учи тель іс то рії
та пра во знав ст ва, Ста ро ниж бі роць ка шко ла Гу -
ся тин  сько го рай о ну Тер но піль  ської обл.
Ано та ція: Роз роб ки уро ків з тем: «Ки їв  ська дер -
жа ва за пер ших кня зів»; «Ви ник нен ня ук ра їн -
 сько го ко зац т ва»; «Ре лі гій не та куль тур не жит тя
се ред ньо віч ної Євро пи»

Роз роб ка уро ку «По лі тич ний, со ці аль ний
устрій і гос по дар  ське жит тя Ки їв  ської Ру сі» з іс -
то рії Укра ї ни в 7-му кла сі
Не він ча на На та лія Олек сан д рів на, учи тель іс то рії
та пра во знав ст ва, Пер ша Бі ло цер ків  ська гім на -
зія — шко ла І сту пе ня 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 — ознай о ми ти з особ ли вос тя ми по лі -
тич но го й со ці аль но го устрою Ки їв  ської Ру сі й Га -
лиць ко-Во лин  ської дер жа ви; ви зна чи ти вер ст ви
на се лен ня; пов но ва жен ня дер жав них ор га нів;
під вес ти до ро зу мін ня фор ми фе о даль ної де мо -
кра тії; сфор му ва ти уяв лен ня про гос по дар  ське
жит тя, за ці кав ле ність у пі знан ні но вих явищ, по -
дій і про це сів; ви хо ву ва ти по ва гу до іс то рії рід ної
кра ї ни

Роз роб ка уро ку «Б. Хмель ницький: по лі тик,
дип ло мат, пол ко во дець» з іс то рії Укра ї ни у 8-му
кла сі
Не він ча на На та лія Олек сан д рів на, учи тель іс то рії
та пра во знав ст ва, Пер ша Бі ло цер ків  ська гім на -
зія — шко ла І сту пе ня Ки їв  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 Б. Хмель -
ницько го як дер жав но го ді яча; роз ви ва ти вмін ня
са мо стій но на бу ва ти знан ня; ви хо ву ва ти ін те рес
до іс то рич но го ми ну ло го

Роз роб ка уро ку «Укра їн  ське ко зац т во в пер -
шій по ло ви ні XVII ст. Мор  ські по хо ди ко за ків.
Геть ман П. Ко на ше вич-Са гай дач ний. Участь ук -
ра їн  сько го ко зац т ва в Хо тин  ській вій ні» з іс то рії
Укра ї ни у 8-му кла сі
Омель чен ко Світ ла на Ва си лів на, учи тель іс то рії,
Орлів  ська шко ла Ви со ко піль  сько го рай о ну Хер -
сон  ської обл..
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, на вчаль на ме та
яко го — по яс ни ти, чо му пер ші два де ся ти літ тя
XVII ст. на зи ва ють «до бою ге ро їч них по хо дів» ук -
ра їн  сько го ко зац т ва; сха рак те ри зу ва ти ді яль ність
геть ма на Ко на ше ви ча-Са гай дач но го; ви зна ча ти
зна чен ня й на слід ки учас ті ко зац т ва в Хо тин  ській
вій ні; сха рак те ри зу ва ти іс то рич ний пор т рет і ді -
яль ність геть ма на Ко на ше ви ча-Са гай дач но го;
роз по віс ти про мор  ські по хо ди ко за ків у пер шій
по ло ви ні ХVІІ ст.; вчи ти ана лі зу ва ти іс то рич ні по -
дії; роз кри ти на слід ки учас ті ко за ків у Хо тин  ській
вій ні

Роз роб ка уро ку «Га лиць ко-Во лин  ська дер -
жа ва за кня зя Да ни ла Га лиць ко го» з іс то рії
Укра ї ни в 7-му кла сі
Пав лен ко Ла ри са Ми ко ла їв на, учи тель іс то рії,
Ко рос тен  ська мі  ська гім на зія № 7 Жи то мир -
 ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко го —
сха рак те ри зу ва ти внут ріш нє та зов ніш ньо по лі -
тич не ста но ви ще Га лиць ко-Во лин  ської дер жа ви
за кня зя Да ни ла (Ро ма но ви ча) Га лиць ко го, роз -
крив ши основ ні на прям ки йо го внут ріш ньої й
зов ніш ньої по лі ти ки; роз ви ва ти на вич ки ана лі зу -
ва ти іс то рич ні фак ти та по дії, да ва ти стис лу ха -
рак те рис ти ку іс то рич ним ді ячам; спри я ти на ці о -
наль но-пат рі о тич но му ви хо ван ню

Роз роб ка уро ку «Укра їн  ська дер жа ва Пав ла
Ско ро пад  сько го» з іс то рії Укра ї ни в 10-му кла сі
Пи ли пен ко Оле на Ле о ні дів на, учи тель іс то рії,
Оси пен ків  ська шко ла Бер дян  сько го р-ну За по -
різь кої обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко го —
сха рак те ри зу ва ти основ ні на прям ки внут ріш -
ньої і зов ніш ньої по лі ти ки геть ма на ту, роз кри ти
об ста ви ни при хо ду до вла ди П. Ско ро пад  сько го
і йо го від став ки; роз ви ва ти на вич ки ро бо ти з іс -
то рич ни ми до ку мен та ми, умін ня сис те ма ти зу ва -
ти й уза галь ню ва ти іс то рич ні фак ти, пра цю ва ти
в гру пах, оці ню ва ти ді яль ність іс то рич них осіб,
ви зна ча ти влас ну по зи цію що до су пе реч ли вих
пи тань іс то рії; про дов жу ва ти ро бо ту над ви хо -
ван ням по чут тя на ці о наль ної сві до мос ті й пат рі о -
тиз му

До слід ниць ка ро бо та «Край, де ко рін ня моє»
По лі щук Ні на Ка зи ми рів на, ви кла дач сус піль них
дис цип лін, Го ло вин  ське ви ще про фе сій не учи -
лище не руд них тех но ло гій Чер ня хів  сько го р-ну
Жи то мир  ської обл.
Ано та ція: Чер ня хів — ста ро вин не древ лян  ське
міс теч ко, згад ка про яке да ту єть ся 1545 ро ком.
На ле жа ло во но кня зю Сте фа ну Не ми ри чу. Йо го
син Юрій Не ми рич — ли цар ду ху вкра їн  сько го —
один з пред с тав ни ків по ко за че ної шлях ти, спо -
движ ник Бог да на Хмель ницько го, Іва на Ви гов -
 сько го, бо рець за са мо стій ну, ба га ту, єв ро пей -
 сько го зраз ка Укра ї ну

Роз роб ка уро ку «По ча ток гро ма дів  сько го ру -
ху на при кін ці 50-х — у 60-ті ро ки XІX сто літ тя»
з іс то рії Укра ї ни у 8-му кла сі
По лю хо вич Ін на Іва нів на, учи тель іс то рії, За річ -
нен  ська шко ла Рів нен  ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко го —
роз кри ти при чи ни ви ник нен ня гро ма дів  сько го
ру ху; оха рак те ри зу ва ти ді яль ність гро мад; ви зна -
чи ти особ ли вос ті сус піль но-по лі тич но го й на ці о -
наль но-ви зволь но го ру хів у Над дніп рян  ській

Укра ї ні в се ре ди ні ХІХ ст.; роз ви ва ти вмін ня
аналі зу ва ти й сис те ма ти зу ва ти ма те рі ал, ви ді ля ти
го лов не і дру го ряд не, ро би ти ви снов ки й уза -
гальнен ня; удос ко на лю ва ти на вич ки ро бо ти з іс -
то рич ни ми дже ре ла ми; ви хо ву ва ти пат рі о тич ні
по чут тя

Роз роб ка уро ку «Архі тек ту ра та мо ну мен -
таль ний жи во пис. Пи сем ність та осві та Ки їв -
 ської дер жа ви на при кін ці X — у пер шій по ло ви -
ні XI сто літ тя» з іс то рії Укра ї ни у 7-му кла сі
Се лез ньо ва Оле на Арка ді їв на, учи тель іс то рії, Ду -
бо ви ків  ська шко ла Ва силь ків сько го рай о ну Дніп -
ро пет ров  ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко го —
сфор му ва ти уяв лен ня про рі вень куль тур них
до сяг нень Ки їв  ської дер жа ви, ро зу мін ня про -
цесу фор му ван ня сис те ми осві ти; з’ясу ва ти
рівень роз вит ку на уки, ознай о ми ти з най ви -
знач ні ши ми пам’ят ка ми осві ти, ар хі тек ту ри,
мис тец т ва; ви зна чи ти зна чен ня пам’яток для
ро зу мін ня ми нуло го; роз ви ва ти вмін ня от ри -
мува ти знан ня з різ них дже рел; фор му ва ти
поня тій ний апа рат, умін ня спо сте ре жен ня, слу -
хан ня, кла си фі ка ції й уза галь нен ня, умін ня
робо ти з ІКТ; ви хо ву ва ти пат рі о тизм, по ва гу
до куль тур них на дбань ук ра їн  сько го на ро ду,
спри я ти роз вит ку іс то рич ної сві до мос ті, ес те -
тич них по чут тів

Роз роб ка уро ку «Ре фор ма цій ні та контр -
рефор ма цій ні ру хи в Укра ї ні. Брат ст ва»

з іс то рії Укра ї ни у 8-му кла сі
Со ло ха Пав ло Пав ло вич, учи тель іс то рії, По ло гів -
 ська шко ла № 4 По ло гів  сько 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 ді ап ре зен та ція до да єть ся),
ме та яко го — да ти уяв лен ня про ре фор ма цій ні й
контр ре фор ма цій ні ру хи в Укра ї ні, про утво рен -
ня та ді яль ність пра во слав них братств; про ана лі -
зу ва ти ді яль ність про те стан тів, єзу ї тів на те ри то -
рії ук ра їн  ських зе мель у XVI ст.; про дов жу ва ти
фор му ван ня на ви чок та умінь пра цю ва ти з іс то -
рич ною кар тою, дже ре ла ми, ілюс т ра ці я ми, за крі -
пи ти на вич ки з іс то рич ної хро но ло гії та тер мі но -
ло гії; ви хо ву ва ти по ва гу до іс то рич но го ми ну ло го
Укра ї ни

Роз роб ка уро ку «Вступ до кур су. Се ред ньо -
віч на іс то рія Укра ї ни» з іс то рії Укра ї ни в 7-му
кла сі
Фро ло ва Ал ла Євге ні їв на, учи тель іс то рії та пра -
во знав ст ва, Ки їв  ська шко ла № 186.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко го —
ознай о ми ти зі струк ту рою кур су, зміс том та особ -
ли вос тя ми ро бо ти з під руч ни ком, ат ла сом, до дат -
ко ви ми дже ре ла ми ін фор ма ції; роз гля ну ти пе рі -
од Се ред ньо віч чя в сві ті та в Укра ї ні; роз ви ва ти
вмін ня пра цю ва ти з іс то рич ни ми дже ре ла ми й
іден ти фі ку ва ти іс то рію Укра ї ни як скла до ву іс то -
рії люд ст ва, роз ви ва ти умін ня ви слов лю ва ти
влас ну дум ку, ро би ти ви снов ки; ви хо ву ва ти лю -
бов та по ва гу до влас но го на ро ду че рез приз му
йо го іс то рич ної спад щи ни, пле ка ти на ці о наль ну
сві до мість

Роз роб ка уро ку «Пе ре ду мо ви На ці о наль но-
ви зволь ної вій ни. Б. Хмель ницький, йо го спо -
движ ни ки» з іс то рії Укра ї ни у 8-му кла сі
Хам ко Люд ми ла Ми ко ла їв на, учи тель іс то рії, Со -
ки рин  ська шко ла Сріб нян  сько 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 — ви зна чи ти при чи ни й пе ре ду мо ви
На ці о наль но-ви зволь ної вій ни ук ра їн  сько го на -
ро ду про ти поль  сько го па ну ван ня, да ти ха рак те -
рис ти ку іс то рич ної по ста ті Б. Хмель ницько го, йо -
го спо движ ни ків; роз ви ва ти вмін ня ана лі зу ва ти й
по рів ню ва ти іс то рич ні дже ре ла, зі став ля ти іс то -
рич ну ін фор ма цію, ро би ти ви снов ки, ви ді ля ти го -
лов не, ви зна ча ти при чи ни іс то рич них по дій, міс -
це іс то рич них ді ячів, їх ню роль в іс то рич но му
про це сі
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Ме то дич на роз роб ка «Укра ї на в пе рі од за гос -
т рен ня кри зи ра дян  ської сис те ми (се ре ди на
60-х — се ре ди на 80-х рр.)» з іс то рії Укра ї ни
в 11-му кла сі
Яков лє ва Ва лен ти на Вік то рів на, учи тель іс то рії,
Бо го ду хів  ська гім на зія № 1 Хар ків  ської обл..
Ано та ція: До бір ка ди дак тич них ма те рі а лів з те ми

Крес лен ня

Ме то дич на роз роб ка «Усклад не ні за да чі»
з крес лен ня в 10-му кла сі
Пєс ко ва Ма рія Ми хай лів на, учи тель, Мар га нець -
ка шко ла № 1 ім. Т. Шев чен ка Дніп ро пет ров -
 ської обл.
Ано та ція: За про по но ва на се рія за дач під ви ще ної
склад нос ті ад ре со ва на силь ним уч ням. Як по ка за -
ли спо сте ре жен ня, во ни ви кли ка ють за ці кав ле -
ність

Ма те ма ти ка

Ме то дич на роз роб ка «Елек т рон ний по сіб -
ник зі сте рео мет рії “Приз ма”» з ма те ма ти -

ки в 11-му кла сі
Му сі єн ко Іри на Янків на, учи тель ма те ма ти ки;
Сідо ро ва Те тя на Олек сан д рів на, учи тель ма те ма -
ти ки, Друж ків  ська шко ла № 12 До нець кої обл.
Ано та ція: Елек т рон ний по сіб ник ад ре со ва ний уч -
ням, які ці кав лять ся ма те ма ти кою й го ту ють ся
до зов ніш ньо го не за леж но го оці ню ван ня й дер -
жав ної під сум ко вої атес та ції

Роз роб ка уро ку «Розв’язу ван ня три го но мет -
рич них рів нянь» з ма те ма ти ки в 10-му кла сі
Орлен ко Ле ся Ва си лів на, учи тель; Овся нік Рі та
Фе до рів на, учи тель, Сні гу рів  ська шко ла № 1 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 — на вчи ти сис те ма ти зу ва ти основ ні
спо со би розв’язан ня три го но мет рич них рів нянь;
фор му ва ти на вич ки розв’язу ван ня три го но мет -
рич них рів нянь, умін ня ви ді ля ти в до слід жу валь -
но му ма те рі а лі го лов не; роз ви ва ти ло гіч не мис -
лен ня, твор чі здіб нос ті; ви хо ву ва ти са мо стій -
ність, на по лег ли вість, куль ту ру ма те ма тич но го
мов лен ня, вза є мо по ва гу

Роз роб ка уро ку «Екс тре маль ні зна чен ня гео -
мет рич них ве ли чин з по гля ду еле мен тар них ме -
то дів їх ви вчен ня» з ма те ма ти ки в 11-му кла сі
Шор Ла ри са Бей ре шів на, учи тель ма те ма ти ки;
Вів сюк Та ма ра Ми ко ла їв на, учи тель ма те ма ти ки,
Не ру бай  ський НВК «шко ла-гім на зія» Бі ля їв  сько -
го р-ну Оде  ської обл.
Ано та ція: Ма те рі а ли кон фе рен ції, яку мож на
про вес ти зі стар шо клас ни ка ми, де в зна ход жен ні
оп ти маль них зна чень гео мет рич них ве ли чин ре -
алі зо ва ні ви ключ но еле мен тар ні прий о ми

Ме то дич на роз роб ка «Пра виль ні мно гог ран -
ни ки» з ма те ма ти ки в 11-му кла сі
Ба бич Ган на Олек сі їв на, ви кла дач, Боб ро виць кий
ко ледж еко но мі ки та ме нед ж мен ту ім. О. Май но -
вої 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, Чер ні гів  ська обл.
Ано та ція: Ме то дич на до бір ка, ме та якої — уза -
галь ни ти й сис те ма ти зу ва ти ви вче ний ма те рі ал,
роз ши ри ти й по гли би ти знан ня, удос ко на ли ти
вмін ня і на ви ки в за сто су ван ні знань при
розв’язу ван ні за дач

Роз роб ка уро ку «До да ван ня і від ні ман ня ра -
ці о наль них чи сел» з ма те ма ти ки в 6-му кла сі
Бар ди чев  ська Ка те ри на Во ло ди ми рів на, учи тель
ма те ма ти ки, Ні ко поль  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 крі пи ти на вич ки до да ван ня і від -
ні ман ня ра ці о наль них чи сел, по гли би ти сис те му
знань з те ми; роз ви ва ти об чис лю валь ні на вич ки,
ло гіч не мис лен ня, умін ня пра виль но ви слов лю ва -
ти дум ку, са мо стій но за сто со ву ва ти на бу ті знан -

ня; ви хо ву ва ти лю бов до на вчан ня, ста ран ність,
ба жан ня твор чо пра цю ва ти

Роз роб ка уро ку «За сто су ван ня по хід ної»
з ма те ма ти ки в 11-му кла сі
Бі ло гу ро ва Світ ла на Ста ніс ла вів на, учи тель ма те -
ма ти ки, Друж ків  ська шко ла № 6 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 й сис те ма ти зу ва ти
знан ня з ви вче но го роз ді лу; ознай о ми ти з різ ни -
ми ти па ми при клад них за дач і ме то да ми їх
розв’язан ня за до по мо гою по хід ної; роз ви ва ти
твор че й ло гіч не мис лен ня, умін ня ана лі зу ва ти;
ви хо ву ва ти во лю й на по лег ли вість у до сяг нен ні
кін це во го ре зуль та ту то що

Роз роб ка уро ку «За сто су ван 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
Бі ло кіз Світ ла на Во ло ди ми рів на, учи тель ма те ма -
ти ки та ін фор ма ти ки, Світ ло гір  ська шко ла іме ні
Анто на Пет ро ви ча Бі лен ка Ко бе ляць ко 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 — пе ре ві ри ти та по гли би ти знан ня уч -
нів з те ми «Фор му ли ско ро че но го мно жен ня»;
ознай о ми ти з роз кла дан ням мно го чле на на множ -
ни ки та за сто су ван ням кіль кох спо со бів; фор му -
ва ти вмін ня і на вич ки роз кла да ти мно го чле ни
на множ ни ки; ви хо ву ва ти куль ту ру мов лен ня
та за пи су, са мо стій ність, ува гу

Стат тя «Рів не ва ди фе рен ці а ція при до ве ден -
ні сте рео мет рич них твер д жень»
Блі нов  ська Іри на Орес тів на, учи тель ма те ма ти ки,
Львів  ська шко ла № 22.
Ано та ція: У стат ті роз гля ну то ор га ні за цію рів не -
вої ди фе рен ці а ції на уро ках гео мет рії при до ве -
ден ні сте рео мет рич них твер д жень. Рів не ва ор га -
ні за ція на вчаль ної ді яль нос ті уч нів ви зна ча єть ся
здій с нен ням ди фе рен цій о ва но го під хо ду, який
пе ред ба чає ви вчен ня ін ди ві ду аль них особ ли вос -
тей уч нів і ви ді лен ня на цій осно ві ти по ло гіч них
груп, і спри ят ли ви ми умо ва ми для на вчан ня й
роз вит ку шко ля рів з різ ним рів нем на вчаль них
мож ли вос тей

Стат тя «Акти ві за ція ро зу мо вої ді яль нос ті уч -
нів при до ве ден ні сте рео мет рич них твер д жень»
Блі нов  ська Іри на Орес тів на, учи тель ма те ма ти ки,
Львів  ська шко ла № 22.
Ано та ція: У стат ті ви зна че ні умо ви ак ти ві за ції
розу мо вої ді яль нос ті уч нів при розв’язу ван ні за -
дач на до ве ден ня сте рео мет рич них твер д жень.
Основ  ни ми на пря ма ми ак ти ві за ції на вчан ня до -
во ди ти твер д жен ня є мо ти ва ція ді яль нос ті, за без -
пе чен ня при клад ної спря мо ва нос ті те о ре тич них
знань, ви ко ри стан ня проб лем них си ту а цій, до бір
ус них вправ, опор ні схе ми, прий о ми ви роб лен ня
вмінь ана лі зу ва ти струк ту ру за да чі і за сто со ву ва -
ти ме то ди розв’язу ван ня

Роз роб ка уро ку «Ариф ме тич на про гре сія.
Розв’язу ван ня вправ» з ма те ма ти ки в 9-му кла сі
Бо рис Ган на Па на сів на, учи тель ма те ма ти ки, Но -
во во лин  ська шко ла № 6 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, уза галь ни ти й сис те ма -
ти зу ва ти вмін ня та на вич ки розв’язу ван ня вправ
з ви ко ри стан ням ариф ме тич ної про гре сії; роз ви -
ва ти на вич ки спів нав чан ня та вза є мо нав чан ня;
роз ви ва ти пі зна валь ну ак тив ність, ма те ма тич не
мов лен ня; фор му ва ти вмін ня зна хо ди ти за ко но -
мір нос ті, уза галь ню ва ти, про во ди ти мір ку ван ня
за ана ло гією; ви хо ву ва ти по чут тя ко лек ти віз му

Роз роб ка уро ку «Т. Г. Шев чен ко і йо го твор -
чість на уро ках ма те ма ти ки» з ма те ма ти ки в 9-
му кла сі
Бур ла ко ва Те тя на Ва си лів на, учи тель ма те ма ти -
ки, Сє вє ро до нець ка шко ла № 6 Лу ган  ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко го — по -
вто ри ти й за крі пи ти знан ня з те ми «Мно жен ня
і ді лен ня зви чай них дро бів», ін тег ру ю чи зі знан -
ня ми жит тя і твор чос ті Т. Шев чен ка; роз ви ва ти

ло гіч не мис лен ня, твор чі здіб нос ті; ви кли ка ти ін -
те рес до ви вчен ня пред ме тів; за ці ка ви ти між -
пред мет ни ми зв’яз ка ми; на при кла ді жит тя та
твор чос ті Т. Шев чен ка ви хо ву ва ти уч нів пат рі о -
та ми кра ї ни

Роз роб ка уро ку «Ви ко ри стан ня век то рів
і ко ор ди нат на пло щи ні» з ма те ма ти ки в 9-

му кла сі
Ва сю рен ко Оль га Ми ро сла вів на, учи тель ма те ма -
ти ки, Бо ро чиць ка шко ла Го ро хів  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 — пе ре вір ка якос ті та міц нос ті за сво є -
но го ма те рі а лу, сфор мо ва нос ті вмінь і на ви чок;
вне сен ня ко рек тив з тем «Век то ри» та «Ко ор ди -
на ти на пло щи ні», ви ко ри стан ня цих тем на прак -
ти ці; пат рі о тич не ви хо ван ня

Роз роб ка уро ку «Фун к ції. Рів нян ня з дво ма
змін ни ми, гра фік лі ній но го рів нян ня з дво ма
змін ни ми» з ма те ма ти ки в 7-му кла сі
Ве ре щин  ська Іри на Ми хай лів на, учи тель ма те ма -
ти ки, По лі янів  ська шко ла Но во град-Во лин  сько го
р-ну Жи то мир  ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко го —
уза галь ни ти по нят тя фун к ції, лі ній ної фун к ції,
пря мої про пор цій нос ті, умін ня роз різ ня ти рів -
нян ня з дво ма змін ни ми, зна хо ди ти розв’яз ки цих
рів нянь, умі ти бу ду ва ти гра фік рів нян ня; ви хо ву -
ва ти лю бов до пре крас но го, бе реж не став лен ня
до при ро ди, її ба гатств

Ме то дич на роз роб ка «Кон т роль ні ро бо ти
з те о рії в кур сі гео мет рії основ ної шко ли» з ма те -
ма ти ки в 7–9-х кла сах
Вовк Люд ми ла Ге ор гі їв на, учи тель ма те ма ти ки,
Кри ни чан  ська шко ла Со ло нян  ської рай он ної ра -
ди Дніп ро пет ров  ської обл.
Ано та ція: У по сіб ни ку по да но ін фор ма цію про
ви ко ри стан ня кон т роль них ро біт з те о рії на уро -
ках гео мет рії у 7–11 кла сах за галь но ос віт ньої
шко ли. Роз роб ка на дасть мож ли вість учи те ле ві
ма те ма ти ки за про ва ди ти та кий вид пе ре вір ки
знань уч нів у сво їй шко лі

Роз роб ка уро ку «Від ні ман ня, ко ли чис ло де -
сят ків змен шу ва но го до рів нює ну лю, або мен ше
чис ла де сят ків від’єм ни ка» з ма те ма ти ки в 5-му
кла сі спе ці аль ної шко ли
Вол ко ва Те тя на Бо ри сів на, учи тель-де фек то лог,
При луць ка спе ці аль на шко ла-ін тер нат 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 — за крі пи ти знан ня таб ли ці кла сів
і роз ря дів, на зви ком по нен тів дії від ні ман ня;
ознай о ми ти з пра ви ла ми пись мо во го від ні ман ня;
фор му ва ти на ви ки від ні ман ня від три циф ро во го
чис ла од но циф ро во го, дво циф ро во го і три циф ро -
вих чи сел, пра цю ва ти за зраз ком учи те ля, ко мен -
ту ю чи влас ні дії; роз ви ва ти вмін ня за сто со ву ва ти
знан ня в прак тич ній ді яль нос ті; ко ре гу ва ти про -
це си мис лен ня, ува ги, зв’яз но го мов лен ня; ви хо -
ву ва ти уваж ність і вза є мо до по мо гу на уро ці

Роз роб ка уро ку «Ма те ма тич не мо де лю ван -
ня» з ма те ма ти ки в 9-му кла сі
Во ро но ва Га ли на Пав лів на, учи тель ма те ма ти ки,
Куп’ян  ський НВК № 7 Хар ків  ської 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 знан ня, вмін ня
і на вич ки розв’язу ва ти за да чі на від сот ки; роз кри -
ти прак тич ну не об хід ність ви вчен ня те ми «Від сот -
ки» в шкіль но му кур сі; по ка за ти на при кла дах за -
сто су ван ня ме то ду ма те ма тич но го мо де лю ван ня
в різ них га лу зях жит тя; роз ви ва ти пам’ять, ло гіч не
мис лен ня, мов лен ня; ви кли ка ти ін те рес до на -
вчан ня; ви хо ву ва ти пі зна валь ний ін те рес

Роз роб ка уро ку «По хід на та її за сто су ван ня»
з ма те ма ти ки в 11-му кла сі
Ге вич Ка те ри 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 ма те ма -
ти ки, Ма ри нів  ська шко ла До ма нів  сько го рай о ну
Ми ко ла 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 — про дов жу ва ти фор му ва ти на вич ки
за сто су ван ня фор мул і пра вил ди фе рен ці ю ван ня
при розв’язу ван ні вправ, під го ту ва ти уч нів
до кон т роль ної ро бо ти, фор му ва ти вмін ня за сто -
су ва ти знан ня та спо со би дій у змі ша них і но вих
на вчаль них си ту а ці ях, по гли би ти знан ня про іс -
то рію ви ник нен ня по хід ної й за сто су ван ня її
в різ них га лу зях на уки

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
Ген зель Оле на Во ло ди ми рів на, учи тель ма те ма ти -
ки, Бер ди чів  ська мі  ська гу ма ні тар на гім на зія
№ 2 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 — ознай о ми ти з най прос ті ши ми
гра фі ка ми фун к цій, на вчи ти бу ду ва ти гра фі ки
за допо мо гою па ра лель но го пе ре не сен ня та пе -
ре ві ря ти пра виль ність, ко рис ту ю чись про гра -
мою Gran-2D; роз ви ва ти ін фор ма цій но-ко му ні -
ка тив ні ком пе тен ції шля хом ви ко ри стан ня ІКТ,
на вич ки по бу до ви гра фі ків фун к цій; ло гіч не мис -
лен ня; ви хо ву ва ти куль ту ру ви ко нан ня за пи сів
і по бу дов

Роз роб ка уро ку «Розв’язу ван ня вправ з те ми
“Пря мо кут ник, квад рат, три кут ник і йо го ви -
ди”» з ма те ма ти ки у 5-му кла сі
Ге рун На та лія Ми хай лів на, учи тель ма те ма ти ки,
Чер ня хів  ська гім на зія Жи то мир  ської обл..
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко го —
закріп лен ня й усві дом лен ня ра ні ше за сво є но го
ма те рі а лу і фор му ван ня но вих на ви чок і вмінь;
пе ре не сен ня знань і вмінь у но ві, не стан дар т ні
си ту а ції; ви хо ву ва ти ін те рес до ма те ма ти ки, ці ка -
вість, до пит ли вість; роз ви ва ти: пам’ять, ло гіч ні
на вич ки, умін ня швид ко орі єн ту ва ти ся, аку рат -
ність за пи сів у зо ши тах і на дош ці; ви хо ву ва ти по -
чут тя пат рі о тиз му

Роз роб ка уро ку «До да ван ня до дат них
і від’єм них чи сел» з ма те ма ти ки в 6-му кла сі спе -
ці аль ної шко ли
Глад ков  ська Світ ла на Ва си лів на, учи тель ма те ма -
ти ки, Олек сан д рій  ська спе ці аль на шко ла № 4 ім.
М. Оле фі рен ка 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 — удос ко на ли ти вмін ня до -
да ва ти від’єм ні чис ла, роз ви ва ти ло гіч не мис лен -
ня й об чис лю валь ні на вич ки; фор му ва ти куль ту -
ру ма те ма тич них за пи сів та мо ви; ви хо ву ва ти по -
зи тив не став лен ня до на вчан ня, упев не ність
у сво їх си лах

Ме то дич ні ре ко мен да ції до ви вчен ня те ми
«Лі ній ні рів нян ня з од нією змін ною» з ма те ма ти -
ки в 7-му кла сі
Глє бо ва На та лія Анва рів на, учи тель ма те ма ти ки,
Ні жин  ська гім на зія № 3 Чер ні гів  ської обл.
Ано та ція: У ма те рі а лі за про по но ва но ефек тив ні
фор ми ро бо ти на уро ці з те ми «Лі ній ні рів нян ня
з од нією змін ною»

Роз роб ка уро ку «Ромб і йо го влас ти вос ті.
Квад рат і йо го влас ти вос ті» з ма те ма ти ки у 8-му
кла сі
Глін кі на Та ма ра Іва нів на, учи тель ма те ма ти ки,
Дніп ро пет ров  ська шко ла № 50.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко го —
ввес ти озна чен ня ром ба, квад ра та; з’ясу ва ти
влас ти вос ті ром ба і квад ра та; фор му ва ти вмін ня
від тво рю ва ти ви вче ні твер д жен ня, за сто со ву ва ти
влас ти вос ті ром ба і квад ра та під час розв’язу ван -
ня за дач на об чис лен ня; роз ви ва ти спо сте реж ли -
вість, твор чі здіб нос ті, ро зу мо ву й пі зна валь ну
діяль ність, умін ня пра цю ва ти в ко лек ти ві; ви хо -
ву ва ти ін те рес до ма те ма ти ки, куль ту ру ма те ма -
тич них мір ку вань і за пи сів, куль ту ру спіл ку ван -
ня, пра цьо ви тість

Роз роб ка уро ку «Сте пінь з ці лим по каз ни -
ком. Стан дар т ний ви гляд чис ла» з ма те ма ти ки
у 8-му кла сі

Го ло ко зо ва Лі лія Олек сан д рів на, учи тель ма те ма -
ти ки, Дніп ро пет ров  ська шко ла № 78.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле ну те му,
ме та яко го — за крі пи ти вмін ня, на вич ки роз -
в’язу ван ня вправ з те ми; роз ви ти ма те ма тич ні
здіб нос ті, ма те ма тич ну мо ву, ці ка вість до ма те ма -
ти ки; ви хо ву ва ти куль ту ру ма те ма тич них за пи -
сів, лю бов до ма те ма ти ки; ви хо ву ва ти по чут тя
пат рі о тиз му, ба жан ня по ва жа ти та ви вча ти іс то -
рію рід но го на ро ду, ба жан ня ді зна ва ти ся про ви -
знач них лю дей рід но го краю; фор му ва ти став лен -
ня до влас но го жит тя і здо ров’я як до най важ ли ві -
шої цін нос ті; ви хо ву ва ти куль ту ру збе ре жен ня
здо ров’я

Роз роб ка уро ку «За хист про ек тів “Шко ла
май бут ньо го”» з ма те ма ти ки в 11-му кла сі

Го ло ко зо ва Лі лія Олек сан д рів на, учи тель ма те ма -
ти ки, Дніп ро пет ров  ська шко ла № 78.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко го —
сис те ма ти зу ва ти й уза галь ни ти знан ня з те ми
«Пло щі по вер хонь та об’єми гео мет рич них тіл»;
під ви щи ти рі вень сфор мо ва нос ті знань, умінь
і на ви чок при ви ко ри стан ні від по від них фор мул
з те ми; роз ви ва ти кре а тив ність, ло гіч не мис лен -
ня; ство ри ти умо ви для роз вит ку ін те ре су і спе ци -
фіч них здіб нос тей; про вес ти про фо рі єн та цій ну
ро бо ту

Роз роб ка фа куль та тив но го за нят тя «Прак -
тич не за сто су ван ня те о ре ми Пі фа го ра» з ма те -
ма ти ки в 9-му кла сі
Гон тар Те тя на Юрі їв на, учи тель, Дніп ро пет ров -
 ська спе ці а лі зо ва на шко ла № 115.
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 — сфор му ва ти ро зу мін ня те о ре ми Пі -
фа го ра та її до ве ден ня, умін ня від тво рю ва ти
зміст те о ре ми й на вич ки зна ход жен ня різ них
спо со бів до ве ден ня; за сто со ву ва ти знан ня на
прак ти ці; спри я ти роз вит ку ма те ма тич них здіб -
нос тей; роз ви ва ти пі зна валь ну й ін фор ма цій ну
ком пе тен т нос ті, про дук тив ну твор чу ді яль ність;
зба га ти ти й роз ши ри ти знан ня про Пі фа го ра, ви -
кли ка ти ін те рес до йо го тво рів, ду мок, роз ви ва ти
ора тор  ські вмін ня, мо раль но-етич ні іде а ли; удос -
ко на лю ва ти на вич ки ко лек тив ної ро бо ти, ці ле -
спря мо ва ність, від по ві даль ність, ак тив ність, спо -
сте реж ли вість, кміт ли вість; по си ли ти ці ка вість
до ма те ма ти ки

Роз роб ка уро ку «Ариф ме тич на та гео мет рич -
на про гре сії на вко ло нас» з ма те ма ти ки в 9-му
кла сі
Гон тар Те тя на Юрі їв на, учи тель, Дніп ро пет ров -
 ська спе ці а лі зо ва на шко ла № 115.
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 знан ня з те ми; про де -
мон ст ру ва ти її прак тич не за сто су ван ня в різ них
га лу зях; за крі пи ти на вич ки об чис лен ня еле мен -
тів про гре сії; про вес ти тес то вий кон т роль з ме -
тою вста нов лен ня рів ня усві дом лен ня ма те рі а лу;
роз ви ва ти твор чу й ро зу мо ву ді яль ність, умін ня
ана лі зу ва ти, чіт ко і зро зу мі ло ви слов лю ва ти дум -
ку; умін ня са мо стій но здо бу ва ти знан ня, ви ко -
рис то ву ю чи різ ні ін фор ма цій ні тех но ло гії; ви хо -
ву ва ти ін те рес до пред ме та, вмін ня пра цю ва ти
в ко лек ти ві, вза є мо від по ві даль ність

Роз роб ка фа куль та тив но го кур су «Ло гі ка»
для 6-х кла сів
Гри щи ше на Ва лен ти на Во ло ди ми рів на, учи тель,
Че ме ро вець кий НВК № 1 «За галь но ос віт ня
школа І–ІІІ сту пе нів, лі цей та МНВК» Хмель -
ницької обл.
Ано та ція: Ме та кур су — по гли би ти знан ня уч нів
з основ ло гі ки, роз ви ну ти не стан дар т не мис лен -
ня, під ви щи ти за галь ну ма те ма тич ну куль ту ру,
сфор му ва ти знан ня, вмін ня та на вич ки, не об хід ні
для успіш но го ви вчен ня ма те ма ти ки й ін ших
наук

Роз роб ка уро ку «Розв’язу ван ня за дач» з ма -
те ма ти ки в 5-му кла сі

Да вид Оль га Ми хай лів на, учи тель, Львів  ська
шко ла № 44 ім. Т. Г. Шев чен ка.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле ну те му,
ме та яко го — ви роб ля ти на вич ки розв’язу ван ня
за дач за пра ви ла ми зна ход жен ня не ві до мих ком -
по нен тів мно жен ня і ді лен ня; удос ко на лю ва ти
об чис лю валь ні на вич ки ді лен ня з оста чею; за крі -
пи ти ви вче не за до по мо гою каз ки, сти му лю ва ти
твор чу ак тив ність уч нів

Ме то дич на роз роб ка «Ме тод площ у гео -
мет рії» з ма те ма ти ки для 9–11-х кла сів

Да ви до ва Ка те ри на Йо си пів на, учи тель ма те ма -
ти ки, Укра їн  ський фі зи ко-ма те ма тич ний лі цей
Ки їв  сько го на ці о наль но го уні вер си те ту іме ні Та -
ра са Шев чен ка.
Ано та ція: Ро бо та при свя че на од но му з ме то дів
розв’язу ван ня гео мет рич них за дач — ме то ду
площ. Ма те рі ал роз ра хо ва но для про ве ден ня фа -
куль та тив них за нять з гео мет рії у 9–11-х кла сах.
Роз гля ну то основ ні влас ти вос ті площ, по ка за но,
що цей ме тод є ефек тив ним при розв’язу ван ні де -
яких гео мет рич них за дач не тіль ки шкіль но го
кур су гео мет рії, але й за дач різ них ма те ма тич них
зма гань

Ме то дич на роз роб ка «Різ ни це ві три кут ни -
ки» з ма те ма ти ки для 9–11-х кла сів

Да ви до ва Ка те ри на Йо си пів на, учи тель ма те -
мати ки, Укра їн  ський фі зи ко-ма те ма тич ний лі цей
Ки їв  сько го на ці о наль но го уні вер си те ту іме ні Та -
ра са Шев чен ка, м. Ки їв.
Ано та ція: У ро бо ті роз гля ну то основ ну те о ре му
різ ни це во го три кут ни ка. До слід же но де які влас -
ти вос ті різ ни це вих три кут ни ків. Ма те рі ал роз ра -
хо ва но для про ве ден ня фа куль та тив них за нять
з гео мет рії як у 9-х, так і в 11-х кла сах

Ме то дич на роз роб ка «Лан цю го ві дро би та їх
ви ко ри стан ня» з ма те ма ти ки для 9–11-х кла сів
Да ви до ва Ка те ри на Йо си пів на, учи тель, Укра їн -
 ський фі зи ко-ма те ма тич ний лі цей Ки їв  сько го на -
ці о наль но го уні вер си те ту іме ні Та ра са Шев чен ка,
м. Ки їв.
Ано та ція: Ро бо та при свя че на ознай ом лен ню
з лан цю го ви ми дро ба ми та за сто су ван ню їх у різ -
но ма ніт них за да чах, у то му чис лі і за вдан нях
олім пі ад но го ха рак те ру. Ма те рі ал роз ра хо ва но
для про ве ден ня фа куль та тив них за нять з гео мет -
рії як у 9-х, так і в 11-х кла сах

Роз роб ка уро ку «Уза галь нен ня і сис те ма ти -
за ція на вчаль но го ма те рі а лу з те ми «Еле мен ти
при клад ної ма те ма ти ки» з ма те ма ти ки в 9-му
кла сі
Дмит рі єв  ська Те тя на Іва нів на, учи тель ма те ма ти -
ки, Вал ків  ська шко ла При луць ко го рай о 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 — удос ко на лен ня ком пе -
тен т нос тей шля хом фор му ван ня прак тич них на -
ви чок розв’язу ван ня при клад них за дач з ме тою
здій с нен ня осо бис тіс ної про фе сій ної на прав ле -
нос ті та під ви щен ня ефек тив нос ті ви вчен ня
пред ме та, а та кож ін те ре су до ма те ма ти ки

Роз роб ка уро ку «То тож ні пе ре тво рен ня ви -
ра зів, що міс тять квад рат ні ко ре ні» з ма те ма ти -
ки у 8-му кла сі
Дов гун Ро ма нія Іго рів на, учи тель ма те ма ти ки,
Львів  ська шко ла № 44 ім. Т. Г. Шев чен ка.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле ну
тему, ме та яко го — удос ко на ли ти вмін ня ви ко -
ну ва ти то тож ні пе ре тво рен ня ви ра зів, що міс -
тять квад рат ні ко ре ні; роз ви ва ти ак тив ність,
са мо стій ність, ло гіч не мис лен ня уч нів, пі зна -
валь ний ін те рес до іс то рії ма те ма ти ки; ви хо -
вати пра цьо ви тість, по зи тив не став лен ня до
на вчан ня

Роз роб ка уро ку «Гра фі ки фун к цій» з ма те ма -
ти ки в 7-му кла сі
Єрмо ла Люд ми ла Іва нів на, учи тель, Охтир  ська
шко ла № 3 Сум  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 — удос ко на лю ва ти на вич ки чи тан ня й
по бу до ви гра фі ків фун к ції, роз ви ва ти на вчаль ні
ін те ре си, фор му ва ти на вич ки ана лі зу, ви хо ву ва -
ти куль ту ру ма те ма тич них за пи сів

Роз роб ка уро ку «Розв’язу ван ня квад рат них
не рів нос тей» з ма те ма ти ки в 9-му кла сі
Жу ган На та ля Пет рів на, учи тель ма те ма ти ки,
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
з муль ти ме дій ною під трим кою (ме ді ап ре зен та ція
до да єть ся), ме та яко го — ознай о ми ти з по нят тям
«квад рат на не рів ність» і гра фіч ним спо со бом
розв’язу ван ня квад рат ної не рів нос ті; роз ви ва ти
ува гу, ло гіч не мис лен ня, куль ту ру по бу дов; ви хо -
ву ва ти ко лек тив ність, са мо стій ність, пат рі о тизм

Ме то дич ний по сіб ник «Не стан дар т ні
спосо би розв’язу ван ня де яких тек с то вих

за дач» з ма те ма ти ки
Жу ков Сер гій Во ло ди ми ро вич, учи тель ма те ма -
ти ки, Дніп ро дзер жин  ський НВК № 36 Дніп ро пет -
ров  ської обл..
Ано та ція: За про по но ва ний ме тод до по мо же при
розв’язу ван ні тек с то вих за дач уник ну ти «ру -
тини» ал геб ра їч них пе ре тво рень і на віть ско ро -
тити час

Ме то дич на роз роб ка «За да чі на до ве ден ня
на те му “Рів ність три кут ни ків”» з ма те ма ти ки
в 7-му кла сі
За лив ча Люд ми ла Пет рів на, учи тель ма те ма ти ки,
Дзер жин  ська шко ла № 17 До нець кої обл..
Ано та ція: Про по ну єть ся збір ка за дач на до ве ден -
ня для ус но го розв’язу ван ня. Впра ви роз та шо ва ні
в по ряд ку зро стан ня труд но щів і охоп лю ють за да -
чі на до ве ден ня за до по мо гою трьох ознак рів нос -
ті три кут ни ків. Час ти ну за дач мож на розв’язу ва -
ти на уро ці, час ти ну ви ко рис то ву ва ти для до маш -
ньо го за вдан ня, а час ти ну — для ін ди ві ду аль ної
ро бо ти з уч ня ми

Роз роб ка уро ку «Гео мет рич ні пе ре тво рен -
ня на пло щи ні (під сум ко вий урок)» з ма те -

ма ти ки в 9-му кла сі
Іва ній Оль га Гри го рів на, учи тель ма те ма ти ки,
Бор з нян  ська гім на зія іме ні Пан те лей мо на Ку лі ша
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 — уза галь ни ти й сис те ма ти зу ва ти
знан ня з те ми; фор му ва ти вмін ня за сто со ву ва ти
знан ня про грам «Gran2D» та My TestX.exe до ви -
ко нан ня вправ, роз ви ва ти мис лен ня, пам’ять,
вихо ву ва ти ста ран ність, ін те рес до ви вчен ня гео -
мет рії

Роз роб ка уро ку «Фун к ція у = х2, її влас ти вос -
ті, гра фік» з ма те ма ти ки у 8-му кла сі
Іва ще ва Люд ми ла Ана то лі їв на, учи тель ма те ма ти -
ки, Дніп ро дзер жин  ський НВК «За галь но ос віт ній
на вчаль ний за клад — до шкіль ний на вчаль ний за -
клад № 3» Дніп ро пет ров  ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко го —
фор му ва ти на вич ки, не об хід ні для за сво єн ня
влас ти вос тей фун к ції у = х2 та ви ду і влас ти вос тей
її гра фі ка, спо со бу за сто су ван ня гра фі ка фун к ції
у = х2 для гра фіч но го розв’язан ня рів нянь ви ду
х2 = а; на вчи ти від тво рю ва ти зміст ви вче них по -
нять, від пра цьо ву ва ти на вич ки ро бо ти з гра фі ком
фун к ції; роз ви ва ти ма те ма тич ну мо ву, ло гіч не
мис лен ня, умін ня ана лі зу ва ти, кла си фі ку ва ти, по -
рів ню ва ти, ро би ти умо ви во ди за ана ло гією; ви хо -
ву ва ти охай ність при ви ко нан ні крес лень на дош -
ці і в зо ши тах, ува гу під час ро бо ти з під руч ни ком

Роз роб ка уро ку «Про мінь, пря ма, пло щи на»
з ма те ма ти ки в 5-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 № 1 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 — ознай о ми ти з гео мет -
рич ни ми фі гу ра ми: про мінь, пря ма, пло щи на;

фор му ва ти вмін ня й на вич ки за сто со ву ва ти ці по -
нят тя до розв’язу ван ня вправ і за дач, умін ня ана -
лі зу ва ти пев ні ма те ма тич ні твер д жен ня, ро би ти
ма те ма тич ні за пи си і ви снов ки; ви хо ву ва ти за ці -
кав ле ність пред ме том, куль ту ру ус но го мов лен ня

Роз роб ка уро ку «Ком бі на ції гео мет рич них тіл.
Розв’язу ван ня за дач» з ма те ма ти ки в 11-му кла сі
Іор дек Оле на Са ве лі їв на, учи тель ма те ма ти ки,
Ізма їль  ська спе ці а лі зо ва на шко ла № 16 з по глиб -
ле ним ви вчен ням ні мець кої мо ви Оде  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, уза галь ни ти на бу ті
знан ня з кур су сте рео мет рії, їх за сто су ван ня
на прак ти ці; роз ви ва ти прос то ро ве мис лен ня; ви -
хо ву ва ти на по лег ли вість і за взя тість у до сяг нен ні
ме ти, роз ви ва ти ін те рес до ви вчен ня ма те ма ти ки

Роз роб ка уро ку «Квад рат на не рів ність.
Розв’язу ван ня квад рат них не рів нос тей» з ма те -
ма ти ки в 9-му кла сі
Каль ка Іри на Ва си лів на, учи тель ма те ма ти ки,
Стріл ків  ська шко ла-ін тер нат Ста ро сам бір  сько го
рай о ну Львів  ської обл..
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле ну те му,
ме та яко го — сфор му лю ва ти озна чен ня квад рат -
ної не рів нос ті; знай ти спо сіб розв’язу ван ня квад -
рат них не рів нос тей; фор му ва ти вмін ня розв’язу -
ва ти квад рат ні не рів нос ті; роз ви ва ти кри тич не
мис лен ня

Роз роб ка уро ку «Мно жен ня дро бів. Ді лен ня
дро бів. Під не сен ня дро бу до сте пе ня» з ма те ма -
ти ки у 8-му кла сі
Ка ра сьо ва Люд ми ла Ми ко ла їв на, учи тель ін -
форма ти ки та ма те ма ти ки, Пуш ка рів  ська шко ла
Вер х ньо д ніп ров  сько го рай о 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 — за крі пи ти знан ня
про спо со би пе ре тво рен ня до бут ку й сте пе ня ра -
ці о наль но го дро бу в ра ці о наль ний дріб, про по слі -
дов ність дій для пе ре тво рен ня час т ки ра ці о наль -
них дро бів у ра ці о наль ний дріб; від пра цю ва ти
вмін ня за сто со ву ва ти ал го рит ми; удос ко на лю ва -
ти вмін ня ско ро чен ня ра ці о наль них дро бів, роз -
кла дан ня ви ра зів на множ ни ки різ ни ми спо со ба -
ми; роз ви ва ти уваж ність, кміт ли вість, ін те рес
до ма те ма ти ки, умін ня пра цю ва ти в гру пах і са мо -
стій но, пра цю ва ти з ПК; ви хо ву ва ти то ле ран т -
ність, куль ту ру мов лен ня

Роз роб ка уро ку «Фун к ція y = aх2+ bx + c (a 0),
її гра фік і влас ти вос ті. Розв’язу ван ня вправ»
з ма те ма ти ки в 9-му кла сі
Кли мен ко На та лія Ле о ні дів на, учи тель ма те ма ти -
ки, Чер ні гів  ський лі цей № 22.
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 й умін ня з те ми;
ви ро би ти вмін ня ви ко рис то ву ва ти їх у розв’язу -
ван ні за дач до слід ниць ко го ха рак те ру; го ту ва ти
до дер жав ної під сум ко вої атес та ції; роз ви ва ти ма -
те ма тич ну куль ту ру, ло гіч не мис лен ня, під ви щу -
ва ти ін те рес до ви вчен ня ма те ма ти ки; ви хо ву ва ти
на вич ки сум лін ної пра ці, твор чо го під хо ду до ро -
бо ти, ува гу, дис цип лі ну пра ці

Роз роб ка уро ку «Від но шен ня і про пор ції.
Розв’язу ван ня вправ і за дач» з ма те ма ти ки
в 6-му кла сі
Кли мен ко На та лія Ле о ні дів на, учи тель ма те ма ти -
ки, Чер ні гів  ський лі цей № 22.
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 й умін ня з те ми; роз ви ва ти куль ту ру ма -
тема тич но го мов лен ня; умін ня транс фор му ва ти
зо ро ву ін фор ма цію в мов лен нє ву; роз ви ва ти в уч -
нів об чис лю валь ні на вич ки, умін ня розв’язу ва ти
за да чі при клад но го ха рак те ру за до по мо гою про -
пор цій; фор му ва ти по зи тив ну мо ти ва цію до на -
вчан ня, від по ві даль ність за влас ні до сяг нен ня
в на вчан ні; по чут тя пат рі о тиз му й гор дос ті
за спів віт чиз ни ків

Роз роб ка уро ку «Ма те ма тич не мо де лю ван -
ня» з ма те ма ти ки в 9-му кла сі
Клюш ник Юлія Олек сі їв на, учи тель ма те ма ти ки,
Лю би мів  ська шко ла Дніп ро пет ров  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 — сфор му ва ти знан ня про ма те ма тич -
не мо де лю ван ня, по бу до ву ма те ма тич них мо де -
лей до при клад них за дач; роз гля ну ти ви зна чен ня
й ви ди при клад них за дач, ви ро би ти вмін ня їх роз -
в’язу ван ня; роз ви ва ти мис лен ня, ува гу, пам’ять,
ін фор ма цій ні ком пе тен ції, ви хо ву ва ти на по лег -
ли вість, ак тив ність, по зи тив не став лен ня до на -
вчан ня

Роз роб ка уро ку «Квад ра тич на фун к ція» з ма -
те ма ти ки в 9-му кла сі
Ко зюк Те тя на Ва си лів на, учи тель ма те ма ти ки,
Ка ли нів  ська шко ла № 1 Він ниць 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, умін ня й на вич ки уч нів з те ми «Квад ра -
тич на фун к ція»; роз ви ва ти на вич ки са мо стій нос -
ті, ви на хід ли вос ті, ло гіч но го мис лен ня, са мо кон т -
ро лю, ува ги; ви хо ву ва ти по чут тя ко лек ти віз му

Роз роб ка уро ку «Фор му ли ско ро че но го мно -
жен ня» з ма те ма ти ки в 7-му кла сі
Кос тю чик Ні на Арсе нів на, за ступ ник ди рек то ра
з НВР, учи тель ма те ма ти ки, Тель чан ська шко ла
Ма не виць ко го рай о 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 — сис те ма ти зу ва ти й уза галь ни ти
знан ня та вмін ня що до розв’язу ван ня вправ з ви -
ко ри стан ням фор мул ско ро че но го мно жен ня різ -
ни ми спо со ба ми са мо стій ної та гру по вої ро бо ти;
роз ви ва ти ло гіч не мис лен ня, пам’ять, до слід ниць -
кі здіб нос ті; уша ну ва ти пам’ять Ве ли ко го Коб за -
ря, до тор к ну ти ся сер цем до йо го по езій, по ка за ти
зна чи мість по ста ті для всьо го люд ст ва; ви хо ву ва -
ти по ва гу і ша ну до ве ле та Укра ї ни — Шев чен ка

Роз роб ка уро ку «Ну ме ра ція шес ти циф ро вих
чи сел. Чи тан ня і за пи су ван ня, ви зна чен ня чис ла
ти сяч у ме жах 200 ти сяч, роз кла дан ня на роз ряд -
ні до дан ки. За да чі, які вклю ча ють зна ход жен ня
час ти ни чис ла» з ма те ма ти ки в 4-му кла сі
Ко цур Анже лі ка Ми ко ла їв на, учи тель по чат ко вих
кла сів, Све  ська спе ці а лі зо ва на шко ла № 2 —
ліцей Ямпіль  сько го рай о 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 — ознай о ми ти з шес ти -
циф ро ви ми чис ла ми, вчи ти пра виль но чи та ти
і за пи су ва ти чис ла у ме жах 200 ти сяч, учи ти роз -
кла да ти шес ти циф ро ві чис ла на роз ряд ні до дан -
ки, за кріп лю ва ти на вич ки ра ху ван ня й умін ня
розв’язу ва ти за да чі, роз ви ва ти ло гіч не мис лен ня,
ви хо ву ва ти то ва ри  ськість, ба жан ня до по ма га ти

Роз роб ка уро ку «До да ван ня і від ні ман ня
на осно ві скла ду чис ла. Шес ти кут ник і йо го еле -
мен ти. Чис ло вий про мінь. Ро бо та в зо ши ті» з ма -
те ма ти ки в 1-му кла сі
Ко цур Анже лі ка Ми ко ла їв 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 рай о 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 — вправ ля ти у скла дан ні
різ них ви пад ків скла ду чис ла 6; ознай о ми ти
з шес ти кут ни ком, чис ло вим про ме нем; фор му ва -
ти об чис лю валь ні на вич ки; роз ви ва ти мис лен ня,
ма те ма тич ну мо ву, ува гу; ви хо ву ва ти ста ран ність

Роз роб ка уро ку «По каз ни ко ві не рів нос ті»
з ма те ма ти ки в 10-му кла сі
Кри во руч ко Яні на Сер гі їв на, ви кла дач ма те ма ти -
ки, Не мі ша їв  ський аг ро тех ніч ний ко ледж Бо ро -
дян  сько го р-ну Ки їв  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 на вчаль но го ма те рі а -
лу, ввес ти по нят тя по каз ни ко вої не рів нос ті, най -
прос ті шої по каз ни ко вої не рів нос ті, ознай о ми ти
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зі схе мою рів но силь них пе ре тво рень най прос -
тіших по каз ни ко вих не рів нос тей, фор му ва ти
вмін ня розв’язу ва ти най прос ті ші по каз ни ко ві не -
рів нос ті й не рів нос ті, що зво дять ся до най прос ті -
ших, по ка за ти зв’язок те ми з по пе ред ні ми те ма -
ми, на вко лиш нім сві том, ввес ти по нят тя ма те ма -
тич но го мо де лю ван ня, роз гля ну ти ма те ма тич ну
за да чу з еко но міч ним зміс том

Роз роб ка уро ку «Су ма ку тів три кут ни ка»
з ма те ма ти ки в 7-му кла сі
Кузь мен ко Ні на Во ло ди ми рів на, учи тель ма те ма -
ти ки, Жи то мир  ська шко ла № 8.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко го —
сфор му лю ва ти й до вес ти те о ре му про су му ку тів
три кут ни ка; фор му ва ти вмін ня струк ту ру ва ти ін -
фор ма цію, ви ді ля ти го лов не і про во ди ти умо ви -
во ди; роз ви ва ти вмін ня ана лі зу ва ти за про по но ва -
ні умо ви, уза галь ню ва ти й ро би ти ви снов ки; ви -
хо ву ва ти вмін ня здій с ню ва ти са мо кон т роль,
са мо оцін ку, на вич ки пра цю ва ти в гру пах

Ме то дич на роз роб ка «Тес то ві за вдан ня для
про ве ден ня під сум ко вих ро біт» з ма те ма ти ки
в 6-му кла сі
Ку лик На та ля Ва си лів на, учи тель ма те ма ти ки, За -
по різь ка шко ла № 36.
Ано та ція: До бір ка тес то вих за вдань з тем «Від но -
шен ня. Про пор ції», «До да ван ня і від ні ман ня дро -
бів з різ ни ми зна мен ни ка ми», «До дат ні та від’єм -
ні чис ла. Мо дуль чис ла», «Мно жен ня та ді лен ня
дро бів»

Роз роб ка уро ку «Пло щі мно го кут ни ків» з ма -
те ма ти ки в 9-му кла сі
Ку лі нич Світ ла на Іва нів на, учи тель ма те ма ти ки,
Хер сон  ська шко ла № 52.
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 ван ня умінь і на -
ви чок за сто со ву ва ти фор му ли площ фі гур під час
розв’язу ван ня за дач; роз ви ток ма те ма тич ної мо -
ви, ува ги, мис лен ня, пі зна валь ної ак тив нос ті; ви -
хо ван ня пі зна валь но го ін те ре су до ви вчен ня
пред ме та, праг нен ня до са мо ви ра жен ня

Роз роб ка уро ку «Розв’язу ван ня ти по вих
вправ з те ми “Три го но мет рич ні фун к ції чис ло -
во го ар гу мен ту”» з ма те ма ти ки в 10-му кла сі
Лев чук На та лія Ми ко ла їв на, ви кла дач ма те ма ти -
ки, Хер сон  ське ви ще про фе сій не учи ли ще сер ві -
су та ди зай ну.
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 мі ри ви мі рю ван ня ку тів, три го но мет рич ні
фун к ції, три го но мет рич ні фун к ції чис ло во го ар гу -
мен ту; роз ви ва ти: вмін ня ви ко рис то ву ва ти от ри -
ма ні знан ня для розв’язан ня ти по вих вправ, твор -
чу ак тив ність, роз ши рю ва ти кру го зір; ви хо ву ва ти
са мо стій ність мис лен ня, то ле ран т ність, за ці кав ле -
ність те мою; тво ри ти мік ро клі мат творчої спів пра -
ці, роз ви ва ти кміт ли вість і до пит ли вість

Роз роб ка уро ку «Мно го кут ни ки. Рів ні фі гу -
ри» з ма те ма ти ки в 5-му кла сі спе ці аль ної шко ли
Лу цен ко Оле на Сер гі їв на, учи тель фі зи ки та ма -
те ма ти ки, 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 по нят тя мно го кут ни ка, рів них фі гур,
учи ти роз піз на ва ти мно го кут ни ки, на во ди ти при -
кла ди рів них фі гур; роз ви ва ти пі зна валь 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, ко рис ту ва ти ся крес ляр  ськи -
ми при ла да ми; зба га чу ва ти слов ни ко вий за пас
ма те ма тич ни ми тер мі на ми й ви сло ва ми; ви хо ву -
ва ти ста ран ність, са мо стій ність, упев не ність

Роз роб ка уро ку «Зам ка ми Львів щи ни
(Мно жен ня і ді лен ня ра ці о наль них чи сел)»

з ма те ма ти ки в 6-му кла сі
Ма гас Оль га Сте па нів на, учи тель, Львів  ська шко -
ла № 78.

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 та сис те ма -
ти зу ва ти знан ня з те ми «Мно жен ня і ді лен ня ра -
ці о наль них чи сел», під го ту ва ти до кон т роль ної
ро бо ти; роз ви ва ти вмін ня уза галь ню ва ти ін фор -
ма цію, пам’ять, ува гу, ло гіч не мис лен ня; ви хо ву -
ва ти на по лег ли вість, пра цьо ви тість

Роз роб ка уро ку «Пло ща пря мо кут ни ка» з ма -
те ма ти ки у 8-му кла сі
Мар ков  ська Люд ми ла Ге ор гі їв на, учи тель, Ки се -
лів  ська шко ла Сні гу рів  сько го р-ну 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 — ви вчи ти те о ре му про пло щу пря мо -
кут ни ка; фор му ва ти вмін ня уч нів за сто со ву ва ти
те о ре му про пло щу пря мо кут ни ка при розв’язу -
ван ні при клад них за дач; роз ви ва ти ува гу, ло гіч не
мис лен ня; ви хо ву ва ти на по лег ли вість у на вчаль -
ній пра ці

Ме то дич на роз роб ка «Алгеб ра їч ний тре на -
жер» з ма те ма ти ки для 7–11-х кла сів
Мар ти но ва Аль бі на Кос тян ти нів на, учи тель ма те -
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: У по сіб ни ку пред с тав ле но основ ні за -
вдан ня з те ми «Абсо лют на ве ли чи на чис ла (мо -
дуль)». По сіб ник по бу до ва ний за схе мою «клю чо -
ве за вдан ня — впра ви». Йо го мож на роз гля да ти
як на вчаль ний збір ник за дач із ши ро ким діа па зо -
ном за сто су ван ня: від до від ни ка до ди дак тич но го
ма те рі а лу з те ми

Роз роб ка уро ку «По ря док ви ко нан ня дій
у ви ра зах» з ма те ма ти ки в 5-му кла сі
Мар ти нюк Те тя на Ва си лів на, учи тель ма те ма ти -
ки, Ма няв  ський НВК Бо го род чан  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 — за крі пи ти знан ня про по ря док ви -
ко нан ня дій у ви ра зах; ви роб ля ти вмін ня й від -
пра цьо ву ва ти стій кі на вич ки розв’язу ван ня за -
дач; ви хо ву ва ти ін те рес до ви вчен ня ма те ма ти ки,
лю бов до рід но го краю; фор му ва ти со ці аль ну, ко -
му ні ка тив ну, по лі куль тур ну й ін фор ма цій ну ком -
пе тен т ність

Роз роб ка уро ку «Роз кла дан ня мно го чле нів
на множ ни ки за до по мо гою фор мул квад ра та
дво чле на і різ ни ці квад ра тів двох ви ра зів» з ма -
те ма ти ки в 7-му кла сі
Мар ти нюк Те тя на Ва си лів на, учи тель ма те ма ти -
ки, Ма няв  ський НВК Бо го род чан  сько го р-ну Іва -
но-Фран ків  ської обл..
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко го —
удос ко на лю ва ти вмін ня роз кла да ти мно го чле ни
на множ ни ки за до по мо гою фор мул різ ни ці квад -
ра тів двох ви ра зів і квад ра та дво чле на, за крі пи ти
знан ня про фор му ли ско ро че но го мно жен ня; роз -
ви ва ти ло гіч не мис лен ня, мов ну і слу хо ву
пам’ять, твор чі здіб нос ті; ви хо ву ва ти кміт ли вість,
доб ро зич ли вість, ста ран ність, на по лег ли вість, ба -
жан ня твор чо пра цю ва ти

Роз роб ка уро ку «Пе ре тво рен ня ви ра зів,
що міс тять сте пінь з ці лим по каз ни ком» з ма те -
ма ти ки у 8-му кла сі
Мо роз Іри на Ва ле рі їв на, учи тель ма те ма ти ки, 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: План-кон с пект уро ку, ме та яко го —
уза галь нен ня та сис те ма ти за ція знань з те ми
«Сте пінь з ці лим по каз ни ком, та йо го влас ти вос -
ті»; фор му ван ня умінь і на ви чок пе ре тво рю ва ти
ви ра зи, що міс тять сте пінь з ці лим по каз ни ком;
роз ви ва ти ма те ма тич не мов лен ня, ло гіч не, твор -
че мис лен ня, умін ня ана лі зу ва ти, ро би ти ви снов -
ки; ви хо ву ва ти уваж ність, спо сте реж ли вість, зо -
се ред же ність і за ці кав ле ність ма те ма ти кою

Роз роб ка уро ку «Мно гог ран ни ки. Приз ма»
з ма те ма ти ки в 11-му кла сі

Мо ро зо ва Іри на Ми ко ла їв на, учи тель ма те ма -
тики, Ні ко поль  ська шко ла № 10 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 та ме то дич ни ми
до дат ка ми, ме та яко го — уза галь ни ти й сис те -
мати зу ва ти ви вче ний ма те рі ал по те мі «Мно гог -
ран ни ки»; удос ко на ли ти вмін ня і на вич ки у за -
сто су ван ні цих знань при розв’язу ван ні за дач;
роз ви ва ти ло гіч не мис лен ня, фор му ва ти вмін ня
ви рі шу ва ти проб лем ні си ту а ції; ви хо ву ва ти еру -
до ва ність, на по лег ли вість, по чут тя то ва рис т ва се -
ред шко ля рів

Роз роб ка уро ку «Розв’язу ван ня вправ з те ми
“Квад рат ні ко ре ні і дій с ні чис ла“» з ма те ма ти ки
у 8-му кла сі
Огі єн ко Оле на Сте па нів на, учи тель ма те ма ти ки,
Ду бо ви ків  ська шко ла Ва силь ків сько го р-ну Дніп -
ро пет ров  ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку з муль ти ме -
 дійною під трим кою, ме та яко го — уза галь ни ти й
сис те ма ти зу ва ти знан ня, умін ня ви ко ну ва ти
впра ви на об чис лен ня ви ра зів з ко ре ня ми,
розв’язу ва ти рів нян ня з ко ре ня ми, від різ ня ти ра -
ці о наль ні й ір ра ці о наль ні чис ла, за сто су ва ти
влас ти вос ті квад рат но го ко ре ня при розв’язу ван -
ні за вдань, ви ко рис то ву ва ти пе ре тво рен ня, ско -
ро чу ва ти дро би з ко ре ня ми, за сто со ву ва ти фор -
му ли ско ро че но го мно жен ня; під го ту ва ти ся
до кон т роль ної ро бо ти; фор му ва ти вмін ня за сто -
со ву ва ти от ри ма ні знан ня до розв’язу ван ня не -
стан дар т них прак тич них за дач; роз ви ва ти уваж -
ність, на по лег ли вість, швид кість у роз ра хун ках,
прий о ми ро зу мо вої ді яль нос ті, пам’яті; ви хо ву ва -
ти від по ві даль ність, са мо стій ність, умін ня пра цю -
ва ти в ко ман ді, по ва жа ти один од но го

Роз роб ка уро ку «Розв’язу ван ня за дач на за -
сто су ван ня влас ти вос тей чо ти ри кут ни ків»

з ма те ма ти ки у 8-му кла сі
Олі да Іри на Ярос ла вів на, учи тель ма те ма ти ки,
Луць кий НВК № 9.
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 — уза галь ни ти й сис те ма ти зу ва ти знан ня
про чо ти ри кут ни ки: па ра ле ло грам, пря мо кут ник,
ромб, квад рат і їх влас ти вос ті, пе ре ві ри ти вмін ня
за сто со ву ва ти їх при розв’язу ван ні за дач; роз ви -
ва ти твор че мис лен ня, ство ри ти ком фор т ні умо -
ви для на вчан ня, за яких ко жен від чу ває свою
успіш ність, ін те лек ту аль ну спро мож ність, шля -
хом ор га ні за ції вза є мо дії уч нів між со бою; ви хо -
ву ва ти ро зу мін ня зна чи мос ті гео мет рії як на уки
се ред ін ших на ук, спри я ти ство рен ню ат мо сфе ри
спів ро біт ниц т ва, вчи ти спіл ку ва ти ся з ін ши ми
людь ми, кри тич но мис ли ти, прий ма ти про ду ма ні
рі шен ня, ці ну ва ти дум ку ін ших

Роз роб ка уро ку «Мно жен ня мно го чле нів»
з ма те ма ти ки в 7-му кла сі
Охрі мен ко Оль га Олек сан д рів на, учи тель ма те -
ма ти ки, При луць ка шко ла № 7 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 — до сяг ти за сво єн ня ал го рит му мно -
жен ня мно го чле на на мно го член, на вча ти за сто -
со ву ва ти цей ал го ритм до розв’язу ван ня за вдань
різ них ти пів; роз ви ва ти ал го рит міч не мис лен ня,
умін ня уза галь ню ва ти; ви хо ву ва ти куль ту ру ма -
те ма тич них за пи сів і ма те ма тич ної мо ви

Роз роб ка уро ку «Чор но биль на тра ге дія
в циф рах і фак тах. Розв’язу ван ня за дач

на дро би та від сот ки. Спіль ні дії з де сят ко ви ми
і зви чай ни ми дро ба ми» з ма те ма ти ки в 6-му
класі
Очит ко Оле на Олек сан д рів на, учи тель ма те ма ти -
ки, Во лиць ка шко ла Андру шів  сько го р-ну Жи то -
мир  ської обл..
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко го — пе -
ре ві ри ти якість за сво єн ня ма те рі а лу, фор му ва ти
вмін ня ана лі зу ва ти умо ву за да чі, хід рі шен ня;
роз ви ва ти вмін ня са мо стій но пра цю ва ти з до дат -
ко вою лі те ра ту рою, ви ді ля ти основ не, за сто со -
вува ти знан ня до ви рі шен ня прак тич них за дач,
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за крі пи ти умін ня й на вич ки розв’язу ва ти основ ні
за да чі на від сот ки та дро би, ви ко ну ва ти дії над де -
сят ко ви ми і зви чай ни ми дро ба ми; ви хо ву ва ти
вза є мо по ва гу, уваж ність, аку рат ність у за пи сах,
лю бов до рід ної зем лі та лю дей; роз ви ну ти ін те -
рес до проб лем, пов’яза них з ава рією на Чор но -
биль  ській АЕС і її на слід ка ми

Роз роб ка уро ку «Пер пен ди ку ляр ність пря -
мих і пло щин у прос то рі» з ма те ма ти ки

в 10-му кла сі
Пан к ра то ва Оль га Гри го рів на, учи тель ма те ма ти -
ки, Виш но піль  ська шко ла Таль нів сько го рай о 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 — по вто ри ти й за крі пи ти знан ня з те -
ми; пе ре ві ри ти вмін ня за сто со ву ва ти на бу ті знан -
ня до розв’язу ван ня вправ і за дач; спри я ти ак ти -
віза ції ро зу мо вої ді яль нос ті, ви ник нен ню внут -
ріш ніх мо ти вів на вчан ня; роз ви ва ти швид кість,
кміт ли вість, на по лег ли вість; ви хо ву ва ти від по ві -
даль ність за свої знан ня, лю бов до ма те ма ти ки

Роз роб ка уро ку «Те о ре ма Фа ле са. Се ред ня
лі нія три кут ни ка та се ред ня лі нія тра пе ції» з ма -
те ма ти ки у 8-му кла сі
Пар хе та Оле на Олек сі 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 та фі зи ки, Ви со ко бай раць кий НВК «за галь но -
ос віт ня шко ла І–ІІІ сту пе нів — до шкіль ний на -
вчаль ний за клад» Кі ро во град  сько го рай о 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 ді ап ре зен та ція до да єть ся),
ме та яко го — по вто ри ти, сис те ма ти зу ва ти й уза -
галь ни ти знан ня озна чен ня, ознак і влас ти вос тей
тра пе ції; те о ре ми Фа ле са; фор му ва ти вмін ня за -
сто со ву ва ти здо бу ті знан ня на прак ти ці, по ка за ти
прак тич не за сто су ван ня гео мет рії в жит ті; фор -
му ва ти прос то ро ві уяв лен ня, роз ви ва ти ло гіч не
мис лен ня, умін ня розв’язу ва ти за да чі на за сто -
суван ня те о ре ми про се ред ню лі нію; ви хо ву ва ти
на по лег ли вість у на вчаль ній пра ці та ін те рес
до гео мет рії

Роз роб ка уро ку «Зве ден ня дро бів до спіль но -
го зна мен ни ка» з ма те ма ти ки в 6-му кла сі
Пи са рє ва Ал ла Во ло ди ми рів на, учи тель ма те ма -
ти ки, Ко рос ти шів  ська гу ма ні тар на гім на зія № 5
іме ні Т. Г. Шев чен ка 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 — вчи ти ви ко рис то ву ва ти основ ну
влас ти вість дро бу для зве ден ня дро бів до ін шо го
зна мен ни ка; ви ро би ти ал го ритм зве ден ня дро бів
до спіль но го зна мен ни ка; фор му ва ти вмін ня й на -
вич ки зве ден ня дро бів до спіль но го зна мен ни ка;
роз ви ва ти об чис лю валь ні на вич ки, ло гіч не мис -
лен ня, кміт ли вість; ви хо ву ва ти ма те ма тич ну
куль ту ру, са мо стій ність, лю бов до ма те ма ти ки

Роз роб ка уро ку «Пра виль ні та не пра виль ні
дро би» з ма те ма ти ки в 5-му кла сі
Пла то но ва Оле на Ми ко ла їв на, учи тель ма те ма ти -
ки, Кри во різь ка шко ла-ін тер нат № 1 Дніп ро пет -
ров  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 — фор му ва ти по нят тя «пра виль ний дріб»,
«не пра виль ний дріб», умін ня роз різ ня ти пра виль -
ні й не пра виль ні дро би, за сто со ву ва ти пра ви ло
по рів нян ня дро бів з од на ко ви ми зна мен ни ка ми,
розв’язу ва ти за да чі; уста но ви ти пра ви ла по рів -
нян ня дро бів з од на ко ви ми зна мен ни ка ми; ви хо -
ву ва ти ін те рес до ма те ма ти ки, іс то рії ма те ма ти -
ки; по ка за ти без по се ред ній зв’язок ма те ма тич -
них по нять з на вко лиш нім сві том

Роз роб ка уро ку «Ти пи за дач і спо со би їх
розв’язу ван ня» з ма те ма ти ки в 5-му кла сі
Пу лав  ська Га ли на Дмит рів на, учи тель ма те ма ти -
ки, Хар ків  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 — уза галь ни ти й сис те ма ти зу ва ти
знан ня уч нів з те ми; удос ко на ли ти на вич ки
розв’язу ван ня за дач; роз ви ва ти пі зна валь ну ак -

тив ність, ува гу; ви хо ву ва ти спо сте реж ли вість, на -
по лег ли вість у до сяг нен ні ме ти

Роз роб ка уро ку «Розв’язу ван ня ло га риф міч -
них рів нянь» з ма те ма ти ки в 10-му кла сі
Рад чен ко На та лія Ми ко ла їв на, ви кла дач ма те -
мати ки, Не мі ша їв  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, Бо ро дян  ський р-н Ки їв -
 ської обл..
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, освіт ня ме та
яко го — пе ре ві ри ти рі вень за сво єн ня на вчаль но -
го ма те рі а лу, сис те ма ти зу ва ти ме то ди розв’язу -
ван ня ло га риф міч них рів нянь, удос ко на ли ти
вмін ня і на вич ки розв’язу ван ня ло га риф міч них
рів нянь, по пе ре ди ти по яву ти по вих по ми лок при
розв’язу ван ні рів нянь, да ти мож ли вість кож но му
пе ре ві ри ти свої знан ня та під ви щи ти їх рі вень,
по ка за ти важ ли вість те ми, ак ти ві зу ва ти ро бо ту
че рез різ ні фор ми й ме то ди

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
Ру чин  ська Ла ри са Ми ко ла їв на, учи тель ма те ма -
ти ки, Дніп ро дзер жин  ська шко ла № 4 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
тему 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 знан ня з те ми; роз ши ри ти
знан ня но вими не стан дар т ни ми ме то да ми
розв’язу ван ня ір ра ці о наль них рів нянь; роз ви -
вати твор че мис лен ня, ма те ма тич не мов лен ня;
на вич ки са мо кон т ро лю і са мо оцін ки, вза є мо під -
т рим ки і вза є мо до по мо ги; ви хо ву ва ти вмін ня
пра цю ва ти ра зом, по чут тя від по ві даль нос ті,
куль ту ру спіл ку ван ня

Стат тя «Ма те ма тич не мо де лю ван ня в за да -
чах еко но міч но го зміс ту»
Ряб ка Іло на Іго рів на, учи тель ма те ма ти ки, Ко рос -
тен  ська шко ла № 2 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 су час на ма те ма ти ка за -
сто со ву єть ся до ви вчен ня фі зич них, біо ло гіч них,
еко но міч них, гу ма ні тар них та ін ших явищ.
Це від бу ва єть ся за до по мо гою по бу до ви і ана лі зу
ма те ма тич ної мо де лі яви ща, яке ви вча єть ся

Роз роб ка уро ку «Квад рат ний три член» з ма -
те ма ти ки у 8-му кла сі
Са зо нен ко Люд ми ла Ана то лі їв на, учи тель ма те -
ма ти ки, Ра дян  сько-Сло бід  ська шко ла Чер ні гів -
 сько 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 та ме то дич ни ми до дат ка ми, ме та
яко го — сфор му ва ти знан ня про квад рат ний три -
член, йо го ко ре ні; вста но ви ти за леж ність між ко -
ре ня ми квад рат но го три чле ну й лі ній ни ми множ -
ни ка ми, на які їх мож на роз клас ти; сфор му ва ти
умін ня за сто со ву ва ти на бу ті знан ня для розв’язу -
ван ня за вдань; ознай о ми ти ся з жит тє вим шля хом
і спад щи ною Г. Во ро но го; ак ти ві зу ва ти пі зна валь -
ну ді яль ність; фор му ва ти еле мен ти ін фор ма -
ційної, жит тєт вор чої ком пе тен т нос ті, умін ня
спосте рі га ти, мір ку ва ти, ана лі зу ва ти й ро би ти ви -
снов ки; роз ви ва ти твор чі здіб нос ті та ло гіч не
мис лен ня; ви хо ву ва ти ін те рес до ма те ма ти ки; ви -
хо ву ва ти лю бов до рід но го краю

Роз роб ка уро ку «Різ ни ця квад ра тів. До бу ток
різ ни ці двох ви ра зів на їх су му» з ма те ма ти ки
в 7-му кла сі
Саф ро но ва Лю бов Олек сан д рів на, учи тель ма те -
ма ти ки, Ге ні че  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 — до мог ти ся ро зу мін ня і за сво єн ня
фор му ли різ ни ці квад ра тів двох ви ра зів, сфор -
мува ти вмін ня за сто со ву ва ти цю фор му лу
до розв’язу ван ня при кла дів і за дач; фор му ва ти
вмін ня ви ді ля ти го лов не в ін фор ма ції, ви су ва ти
гі по те зу, ви ко рис то ву ва ти не об хід ну ін фор ма цію
для розв’язу ван ня за дач; ви хо ву ва ти прин ци -
повість, на по лег ли вість у до сяг нен ні ме ти, дис -
цип лі но ва ність

Роз роб ка уро ку «По рів нян ня зви чай них дро -
бів з од на ко ви ми зна мен ни ка ми» з ма те ма ти ки
в 5-му кла сі
Свід зін  ська Те тя на Пав лів на, учи тель ма те ма ти -
ки, Кри во різь ка шко ла-ін тер нат № 1 Дніп ро пет -
ров  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 — на вчи ти ро зу мі ти тер мі ни «дріб», «чи -
сель ник», «зна мен ник дро бу», по рів ню ва ти час -
ти ни дро бів, пра вил по рів нян ня дро бів з од на ко -
ви ми зна мен ни ка ми й од на ко ви ми чи сель ни ка -
ми; сфор му ва ти вмін ня чи та ти і за пи су ва ти
час ти ни та дро би; роз ви ва ти ро зу мін ня між пред -
мет них зв’яз ків, жит тє ві ком пе тен ції, пам’ять, ло -
гіч не мис лен ня; ви хо ву ва ти ак тив ність, іні ці а тив -
ність, ін те рес до ма те ма ти ки, ко лек ти візм, умін ня
від сто ю ва ти влас ні пе ре ко нан ня

Роз роб ка уро ку «Розв’язу ван ня за дач за до -
по мо гою рів нянь» з ма те ма ти ки в 7-му кла сі
Се ме рен ко На та ля Ва си лів на, учи тель ма те ма ти -
ки, Ва си лів  ська шко ла № 3, 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 — фор му ва ти вмін ня скла да ти лі ній ні
рів нян ня за умо вою за да чі, розв’язу ва ти їх ра -
ціональ ним спо со бом; роз ви ва ти твор чі здіб нос ті
і на вич ки зна ход жен ня влас них спо со бів роз -
в’язан ня за дач; ви хо ву ва ти ал го рит міч ну куль ту -
ру, куль ту ру спіл ку ван ня, ін те рес до пред ме та

Роз роб ка уро ку «Ма те ма тич на мас ля на»
з ма те ма ти ки в 6-му кла сі
Се меш ко Ва лен ти на Гри го рів на, учи тель ма те ма -
ти ки, Ні жин  ська шко ла № 6 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 — уза галь ню ва ти й сис те ма ти зу ва ти
знан ня з те ми «Мно жен ня ра ці о наль них чи сел»;
роз ви ва ти ло гіч не мис лен ня, пам’ять, ува гу, на по -
лег ли вість, кміт ли вість і вмін ня кри тич но оці ню -
ва ти свою ро бо ту; ви хо ву ва ти ри си ко лек ти віз му,
вза є мо ви руч ки, чес нос ті, а та кож ста ран ність, за -
ці кав ле ність ма те ма ти кою, вста нов лю ю чи зв’яз -
ки між цим пред ме том і на ро доз нав ст вом, ес те -
тич ні сма ки

Роз роб ка уро ку «Оди ни ці ви мі рю ван ня. На -
род ні мі ри ве ли чи ни» з ма те ма ти ки в 5-му кла сі
Сер жук Во ло ди мир Ми ко лай о вич, ди рек тор
школи, учи тель ма те ма ти ки, Бі ло цер ків  ська
школа № 11 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 — сис те ма ти зу ва ти знан ня
про оди ни ці ви мі рю ван ня ве ли чин; ознай о ми ти
з на род ни ми мі ра ми дов жи ни, ма си, ча су; роз ви -
ва ти ло гіч не мис лен ня, спо сте реж ли вість, пам’ -
ять, ви хо ву ва ти ін те рес до ма те ма ти ки

Роз роб ка уро ку «Мно жен ня і ді лен ня зви -
чай них дро бів» з ма те ма ти ки в 6-му кла сі
Сив ко Світ ла на Ми лос ла вів на, учи тель ма те ма ти -
ки, Но во іва нів  ська шко ла Ні ко поль  сько го рай о 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 — сис те ма ти зу ва ти вмін ня
і на вич ки при мно жен ні і ді лен ні зви чай них дро -
бів; ознай о ми ти з іс то ри ко-куль тур ни ми пам’ят -
ни ка ми Дніп ро пет ров  ської об лас ті; роз ви ва ти ло -
гіч не мис лен ня; ви хо ву ва ти ін те рес до ма те ма ти -
ки й по чут тя гор дос ті та по ша ни за рід ний край

Роз роб ка уро ку «Мно го чле ни» з ма те ма ти ки
в 7-му кла сі
Слиш Те тя на Юрі їв на, ме то дист, ви кла дач ма те -
ма ти ки, Хар ків  ський про фе сій ний лі цей бу дів -
ниц т ва.
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 з те ми «Мно -
гочле ни» та вмін ня ви ко ну ва ти дії з ни ми; роз ви -
ва ти пі зна валь ний ін те рес, ло гіч не мис лен ня,
куль ту ру мов лен ня; ви хо ву ва ти са мо стій ність,
по чут тя від по ві даль нос ті за свої дії, умін ня спів -
пра цю ва ти

КАТАЛОГ ПЕДАГОГІЧНИХ МАТЕРІАЛІВ

Усі представлені роботи опубліковані на веб-сайті видавництва:
http://osvita.ua/school/lessons_summary/ Передплатний індекс 21853 37



Роз роб ка ди дак тич них ма те рі а лів для са мо -
стій ної ро бо ти уч нів (на різ них ета пах уро ку)
з ма те ма ти ки в 10-му кла сі
Слиш Те тя на Юрі їв на, ме то дист, ви кла дач ма -
тема ти ки, Хар ків  ський про фе сій ний лі цей бу дів -
ниц т ва.
Ано та ція: До бір ка ди дак тич них ма те рі а лів з те ми
«За сто су ван ня те о ре ми про три пер пен ди ку -
ляри»

Роз роб ка уро ку «Квад ра тич на фун к ція» з ма -
те ма ти ки в 9-му кла сі
Смо ля ко ва Ри та Вік то рів на, учи тель, Сад ків  ська
шко ла Ста ро біль  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 та ме то дич ни ми до дат ка ми, ме та
яко го — уза галь ни ти й сис те ма ти зу ва ти знан ня
з те ми; пе ре ві ри ти вмін ня чи та ти гра фі ки фун к -
ції, ви ко ну ва ти різ ни ми спо со ба ми пе ре тво рен ня
фор му ли і пе ре тво рен ня гра фі ка фун к ції, бу ду ва -
ти гра фі ки фун к цій різ ни ми спо со ба ми, вмін ня
про во ди ти еле мен тар не до слід жен ня фун к ції;
роз ви ва ти кри тич не мис лен ня, вмін ня віль но ви -
слов лю ва ти ся з те ми; ви хо ву ва ти на по лег ли вість,
уваж ність, са мо стій ність, стій ку за ці кав ле ність
у ви вчен ні пред ме та че рез йо го прак тич не за сто -
су ван ня

Роз роб ка уро ку «Розв’язу ван ня сис тем лі ній -
них рів нянь спо со бом до да ван ня» з ма те ма ти ки
в 7-му кла сі
Ста ни нець Га ли на Ми хай лів на, учи тель ма те ма -
ти ки, Хуст  ський НВК № 1 За кар пат  ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку з муль ти ме -
 дійною 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
розв’язу ва ти сис те ми лі ній них рів нянь з дво ма
змін ни ми спо со бом до да ван ня, на вич ки са мо кон -
т ро лю й са мо ор га ні за ції; роз ви ва ти пам’ять, об -
чис лю валь ні на вич ки, ува гу, са мо стій ність при
розв’язу ван ні вправ; ви хо ву ва ти куль ту ру ма те -
ма тич них за пи сів, ін те рес до ма те ма ти ки; ви хо -
вува ти спо сте реж ли вість та охай ність

Роз роб ка уро ку «Пло ща. Пло ща пря мо кут -
ни ка» з ма те ма ти ки в 5-му кла сі

Стець ко Олек сан д ра Іва нів на, учи тель, Гли бо -
 ківська шко ла Хар ків  сько го рай о 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 — сис те ма ти зу ва ти знан ня про пло щу,
пло щу пря мо кут ни ка, фор му ли для об чис лен ня
пло щі пря мо кут ни ка і квад ра та; ввес ти по нят тя
ви мі ру пло щі, фор му ва ти на вич ки об чис лен ня
пло щі пря мо кут ни ка і квад ра та, роз ви ва ти ува гу
та ло гіч не мис лен ня; знай о ми ти із сіль  сько гос по -
дар  ськи ми та ро біт ни чи ми про фе сі я ми; ви хо ву -
ва ти ці ле спря мо ва ність, по чут тя ко лек ти віз 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
Стро кань Іри на Фе до рів на, учи тель, Но во да -
нилів  ська шко ла Яки мів  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 — роз ви ва ти, удос ко на лю ва ти вмін ня
та на вич ки в за сто су ван ні здо бу тих знань при
розв’язу ван ні за дач; роз ви ва ти ло гіч не мис лен ня,
прос то ро ву уяву; на вча ти об’єк тив ній са мо оцін ці
та вмін ню ко ри гу ва ти свою на вчаль ну ді яль ність;
ви хо ву ва ти охай ність, ува гу, на по лег ли вість,
куль ту ру ма те ма тич но го мов лен ня

Роз роб ка уро ку «Зви чай ні дро би» з ма те ма -
ти ки в 6-му кла сі
Три пуз Те тя на Ми ко ла їв на, учи тель ма те ма ти ки,
Куй би шев  ський НВК «за галь но ос віт ній на вчаль -
ний за клад І–ІІІ ст. — до шкіль ний на вчаль ний за -
клад» Сні гу рів  сько го рай о ну Ми ко ла їв  ської обл..
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко го — по -
вто ри ти пра ви ла дій зі зви чай ни ми дро ба ми,
удос ко на лю ва ти тех ні ку ус ної ліч би; про де мон ст -
ру ва ти мож ли вос ті за сто су ван ня влас ти вос тей
зви чай них дро бів і ознак по діль нос ті на прак ти ці;
фор му ва ти на вич ки ро бо ти в ко ман ді, роз ши рю -

ва ти сві то гляд, ви ко рис то ву ва ти іг ро ву фор му
робо ти й по зи тив ні емо ції як за со би під ви щен ня
мо ти ва ції до сві до мої на вчаль ної ді яль нос ті

Роз роб ка уро ку «Пер пен ди ку ляр ні пря мі
та їх влас ти вос ті» з ма те ма ти ки в 7-му кла сі
Фе де вич Оль га Дмит рів на, учи тель ма те ма ти ки,
Чер нів  ський НВК ім. Т. Г. Шев чен ка Мос ти  сько -
го р-ну Львів  ської обл..
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко го — за -
крі пи ти в уч нів знан ня про пер пен ди ку ляр ні пря -
мі та їх влас ти вос ті; усві дом ле не ро зу мін ня озна -
чен ня пер пен ди ку ляр них пря мих; сфор му ва ти
вмін ня роз піз на ва ти та бу ду ва ти пер пен ди ку ляр -
ні пря мі, за сто со ву ва ти ці на вич ки до розв’язу -
ван ня за дач; роз ви ва ти пі зна валь ну ді яль ність, ін -
те рес до пред ме та, твор чі, ін те лек ту аль ні здіб нос -
ті, прос то ро ву уяву, око мір, на вич ки ко лек тив ної
й са мо стій ної ро бо ти, ви хо ву ва ти за ці кав ле ність
у пі знан ні но во го, на по лег ли вість у до сяг нен ні
ме ти, ста ран ність, ба жан ня пі зна ва ти іс то рію рід -
но го краю, йо го тра ди ції

Роз роб ка уро ку «Ви клю чен ня ці ло го чис ла
з не пра виль но го дро бу» з ма те ма ти ки в 9-му
кла сі спе ці аль ної шко ли
Фі лін  ська Ан на Во ло ди ми рів на, учи тель ма те ма -
ти ки, Дов би  ська спе ці аль на шко ла-ін тер нат Ба ра -
нів  сько го рай о 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 — удос ко на лю ва ти знан ня про зви -
чай ні дро би; на вчи ти ви ді ля ти ці лу час ти ну з не -
пра виль но го дро бу; ко рек цій ну ро бо ту спря мо ву -
ва ти на роз ви ток мис лен ня, умін ня ана лі зу ва ти,
по рів ню ва ти на вчаль ний ма те рі ал, ко мен ту ва ти
влас ні дії; ви хо ву ва ти куль ту ру ма те ма тич но го
мов лен ня і за пи су

Роз роб ка уро ку «Рів нян ня» з ма те ма ти ки
в 5-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: 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 знан ня й умін ня з те -
ми «Рів нян ня»; за крі пи ти вмін ня за сто со ву ва ти
пра ви ла у про це сі ви ко нан ня вправ; фор му ва ти
на вич ки са мо стій ної ро бо ти; роз ви ва ти ло гіч не
мис лен ня, ма те ма тич ну мо ву, об чис лю валь ні на -
вич ки; роз ви ва ти вмін ня за сто со ву ва ти одер жа ні
знан ня до розв’язу ван ня рів нянь; роз ши рю ва ти
сві то гляд; ви хо ву ва ти пі зна валь ний ін те рес до
пред ме та, лю бов до Укра ї ни

Роз роб ка уро ку «На ту раль ні чис ла та дії
з ни ми» з ма те ма ти ки в 5-му кла сі
Ха ні на На дія Олек сі їв на, ви кла дач ма те ма ти ки,
Дніп ро дзер жин  ський ме та лур гій ний ко ледж
Дніп ро пет ров  ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко го — по -
вто ри ти, сис те ма ти зу ва ти і уза галь ни ти знан ня
та вмін ня з роз ді лу «На ту раль ні чис ла», фор му -
вати на вич ки та вмін ня по рів ню ва ти, до да ва ти,
від ні ма ти, мно жи ти й ді ли ти на ту раль ні чис ла; за -
сто со ву ва ти знан ня і вмін ня при розв’язу ван ні
не стан дар т них за дач; роз ви ва ти пі зна валь ний ін -
те рес, ло гіч не мис лен ня, кміт ли вість; зба га чу ва ти
ін те лек ту аль ний по тен ці ал; ви хо ву ва ти лю бов
до при ро ди рід но го краю; спри я ти фор му ван ню
ін те ре су до ма те ма ти ки

Роз роб ка уро ку «Зве ден ня по діб них до дан -
ків» з ма те ма ти ки в 6-му кла сі
Чай ка Сер гій Пав ло вич, учи тель ма те ма ти ки, По -
пів  ська шко ла Ве ли ко ба га чан  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 — фор му ван ня знань про по діб ні до -
дан ки і їх зве ден ня, умінь у за сто су ван ні цих
знань до розв’язу ван ня вправ, роз ви ток об чис лю -
валь них на ви чок, ро зу мо вої ак тив нос ті, ло гіч но го
мис лен ня, ін те ре су до ви вчен ня ма те ма ти ки;
спри я ти ви хо ван ню по зи тив но го став лен ня
до на вчан ня

Роз роб ка уро ку «Те о ре ма про три пер пен ди -
ку ля ри. Кут між пря мою і пло щи ною» з ма те ма -
ти ки у 10-му кла сі
Чай ло Ва лен ти на Ми хай лів на, ви кла дач, Бер ди -
чів  ський ко ледж про мис ло вос ті, еко но мі ки
та пра ва Жи то мир  ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, на вчаль на ме та
яко го — про дов жи ти фор му ва ти знан ня про пер -
пен ди ку ляр і по хи лі до пло щи ни; сфор му лю ва ти
й до вес ти те о ре му про три пер пен ди ку ля ри; ввес -
ти по нят тя ку та між пря мою та пло щи ною; вчи ти
за сто со ву ва ти ТТП при розв’язу ван ні за дач
на зна ход жен ня від ста ней; ви роб ля ти вмін ня ви -
зна ча ти кут між пря мою та пло щи ною на мо де лях
і під час розв’язу ван ня за дач; по ка за ти прак тич не
за сто су ван ня роз гля ну тих по нять

Роз роб ка уро ку «Розв’язу ван ня за дач на зна -
ход жен ня об’ємів тіл, утво ре них обер тан ням
плос ких фі гур на вко ло за да ної осі» з ма те ма ти -
ки в 11-му кла сі
Чер но ва Вік то рія Во ло ди ми рів на, учи тель ма те -
ма ти ки, Рів нен  ський НВК № 12.
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 ка за ти прак тич не за сто су ван ня
ви вче них фор мул (зна ход жен ня об’єму ку лі, ко -
ну са, ци лін д ра), звер ну ти ува гу на зв’язок пред -
ме та з жит тям, роз ши рю ва ти кру го зір і прос то ро -
ву ува гу, вчи ти орі єн ту ва ти ся в не стан дар т них
си ту а ці ях, фор му ва ти вмін ня розв’язу ван ня за -
дач на зна ход жен ня об’ємів тіл, утво ре них обер -
тан ням плос ких фі гур на вко ло за да ної осі

Роз роб ка уро ку «Влас ти вість ку тів, утво ре -
них при пе ре ти ні двох па ра лель них пря мих січ -
ною» з ма те ма ти ки в 7-му кла сі
Чор но ок Світ ла на Ми хай лів на, учи тель ма те ма -
ти ки, 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 та ме то дич ни ми
до дат ка ми, ме та яко го — по гли би ти знан ня про
влас ти вос ті ку тів, утво ре них при пе ре ти ні двох
па ра лель них пря мих січ ною; удос ко на лю ва ти
вмін ня й на вич ки розв’язу ва ти за да чі з ви ко ри -
стан ням влас ти вос тей ку тів; по ка за ти прак тич не
за сто су ван ня па ра лель нос ті в жит ті; ви хо ву ва ти
лю бов до рід но го краю, іс то рич ної спад щи ни, ми -
ну ло го на шої кра ї ни

Роз роб ка уро ку «Пло ща тра пе ції» з ма те ма -
ти ки у 8-му кла сі
Ша ба є ва Світ ла на Ми хай лів на, учи тель ма те ма -
ти ки, Дніп ро дзер жин  ська шко ла № 42 Дніп ро пет -
ров  ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко го —
уза галь ни ти фор му ли зна ход жен ня площ квад ра -
та, пря мо кут ни ка, па ра ле ло гра ма, три кут ни ка;
до вес ти фор му лу пло щі тра пе ції; на вчи ти за сто -
со ву ва ти цю фор му лу для ви ко нан ня за вдань;
роз ви ва ти ма те ма тич ну мо ву, ло гіч не мис лен ня,
спо сте реж ли вість, пам’ять, умін ня по рів ню ва ти,
уза галь ню ва ти, ро би ти ви снов ки, по мі ча ти за ко -
но мір нос ті, про во ди ти мір ку ван ня за ана ло гією,
ви су ва ти гі по те зи і вес ти по шу ко ву ді яль ність;
ви хо ву ва ти на по лег ли вість у до сяг нен ні ме ти, іні -
ці а тив ність, ор га ні зо ва ність, звич ку до сис тем ної
пра ці, са мо стій ність, ін те рес до пред ме та, умін ня
слу ха ти, ви зна ва ти по мил ку

Ме то дич на роз роб ка «Збір ка не стан дар т них
за дач» з ма те ма ти ки для 5–6-х кла сів
Ша по вал Іри на Ми ко ла їв на, учи тель ма те ма ти ки,
Під го род нен  ська шко ла № 2 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 кре а тив на ді яль ність
уч ня від різ ня єть ся від кре а тив ної ді яль нос ті до -
рос ло го тим, що ре зуль та ти йо го ді яль нос ті не є
но ви ми в за галь но люд  сько му зна чен ні, але в про -
це сі тво рен ня но во го для се бе ре зуль та ту в уч ня
фор му ють ся вмін ня й на вич ки твор ця

Роз роб ка уро ку «За да чі при клад но го зміс -
ту» з ма те ма ти ки в 11-му кла сі
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Шмай да Вік то рія Ва ле рі їв на, учи тель ма те ма ти ки,
КЗ «Дніп ро руд нен  ська гім на зія «Со фія» — за -
галь но ос віт ня І–ІІІ сту пе нів шко ла № 1» Ва си лів -
 сько го рай о ну За по різь кої обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко го — по -
знай о ми ти з різ ни ми ти па ми при клад них за дач
і ме то да ми їх розв’язу ван ня за до по мо гою по хід -
ної; фор му ва ти вмін ня за сто со ву ва ти знан ня
та спо со би дій у змі не них і но вих на вчаль них
ситу а ці ях; по гли би ти знан ня про мо де лю ван ня
про це сів дій с нос ті за до по мо гою апа ра та по хід -
ної; роз ви ва ти пі зна валь ний ін те рес, на вич ки ко -
лек тив ної пра ці; ви хо ву ва ти пра цьо ви тість, зі бра -
ність, ор га ні зо ва ність, ува гу, від по ві даль ність
і ви мог ли вість до се бе

Стат тя «Чо му по тріб но вмі ти розв’язу ва ти за -
да чі на мак си мум і мі ні мум?»
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: 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 да чі на мак си мум і мі -
ні мум про тя гом усієї іс то рії ві ді гра ва ли важ ли ву
роль у роз вит ку на уки. За весь цей час на ко пи чи -
лась ве ли ка кіль кість кра си вих, важ ли вих і ці ка -
вих за дач в гео мет рії, ал геб рі, фі зи ці то що.
У розв’язан ні цих за дач бра ли участь най ви дат -
 ніші вче ні ми ну лих сто літь — Евклід, Архі мед, Ге -
рон, Тор рі чел лі, Якоб Бер нул лі, Нью тон і ба га то
ін ших

Роз роб ка уро ку «За да чі на рух» з ма те ма ти ки
в 6-му кла сі
Юрчен ко Іри на Ана то лі їв на, учи тель ма те ма ти ки,
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: План-кон с пект уро ку на за яв ле ну те му,
ме та яко го — розв’язу ван ня за дач на рух за до по -
мо гою рів нянь

Роз роб ка уро ку «Фор му ли ко ре нів квад рат -
но го рів нян ня» з ма те ма ти ки у 8-му кла сі
Ярмо лін На та лія Пи ли пів на, учи тель ма те ма ти ки,
Єміль чин ська гім на зія Жи то мир  ської обл..
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко го — по -
знай о ми ти з ви ве ден ням фор мул ко ре нів квад -
рат но го рів нян ня різ ни ми вче ни ми; роз ви ва ти
твор чі здіб нос ті і вмін ня са мо стій но здо бу ва ти
знан ня; ак ти ві зу ва ти пі зна валь ну ді яль ність, роз -
ви ва ти мис лен ня, ува гу, пам’ять, фор му ва ти вмін -
ня пра цю ва ти в па рах, гру пах, ви сту па ти пе ред
ауди то рією, ро би ти ви снов ки; учи ти опра цьо ву -
ва ти до дат ко ву лі те ра ту ру, ін фор ма цію, роз ви ва -
ти ко му ні ка тив ні якос ті, фор му ва ти на вич ки
розв’яз ку квад рат них рів нянь; спри я ти роз вит ку
все біч ної осо бис тос ті, ви хо ван ню етич них норм,
гу ма ніз му, ак тив ної жит тє вої по зи ції

Ме то ди ка та тех но ло гія

Стат тя «Дис тан цій не на вчан ня як ін но ва цій -
на тех но ло гія суп ро во ду ді тей та мо ло ді з особ -
ли ви ми освіт ні ми по тре ба ми»
Га пич Оль га Ге ор гі їв на, ди рек тор шко ли; Ка мор -
да Оле на Вік то рів на, за ступ ник ди рек то ра з на -
вчаль но-ви хов ної ро бо ти, Віль но гір  ська шко ла
№ 4 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 то ри пи шуть, що сут тю мо де лі ін но ва -
цій них тех но ло гій і ви дів суп ро во ду ді тей та мо ло -
ді з особ ли ви ми освіт ні ми по тре ба ми є спри ян ня
со ці аль но му, емо цій но му й ког ні тив но му роз вит -
ку кож ної ди ти ни, на дан ня рів но го до сту пу
до якіс ної осві ти на ба зі ство ре но го Інфор ма цій -
но-ко му ні ка цій но го освіт ньо го цен т ру шко ли

Стат тя «Фор му ван ня різ но тип но го мис лен -
ня уч ня че рез упро вад жен ня ін тер ак тив -

них і при ро до від по від них ме то дик на уро ках»
Дзю ра Те тя на Во ло ди ми рів на, учи тель ма те ма ти -
ки; Хой на На та лія Ва си лів на, учи тель гео гра фії,
Рів нен  ський НВК «Ко ле гі ум».

Ано та ція: У ма те рі а лі на за яв ле ну те му ав то ри пи -
шуть, що су час ні ви мо ги освіт ніх стан дар тів зму -
шу ють учи те лів не ли ше на да ва ти уч ням ін фор ма -
цію, а й шу ка ти шля хи прак тич но го за сто су ван ня
її в по всяк ден но му жит ті. Знан ня не за ра ди знань,
а знан ня — для зба га чен ня жит тє во го до сві ду. Ре -
алі зу ва ти та ке за вдан ня по кли ка на мо дель роз вит -
ку син те тич но го мис лен ня шко ля рів при ор га ні за -
ції на вчан ня на уро ках при род ни чо-ма те ма тич но -
го цик лу за дво пів ку ле вою тех но логією

Ме то дич на роз роб ка «Інтег ра ція ме ді аос ві -
ти в сис те му ба зо вої шкіль ної та по за шкіль -

ної осві ти як фак тор со ці а лі за ції осо бис тос ті
учнів  ської мо ло ді в ін фор ма цій но-тех но ло гіч но -
му сус піль ст ві»
Ко ва лен ко Ва ле рій Сер гій о вич, за ступ ник ди рек -
то ра з НВК, учи тель ін фор ма ти ки; Дер кач Вік то -
рія Во ло ди ми рів на, ди рек тор шко ли, учи тель ук -
ра їн  ської мо ви та лі те ра ту ри, Кри во різь ка шко ла
№ 52 Дніп ро пет ров  ської обл.
Ано та ція: Ме та до слід жен ня — по ка за ти мож ли -
вос ті ви ко ри стан ня ме ді а за со бів, спря мо ва них
на фор му ван ня клю чо вих ком пе тен т нос тей осо -
бис тос ті та ме ді аг ра мот нос ті уч нів у сис те мі ба зо -
вої шкіль ної та по за шкіль ної осві ти

Ме то дич на роз роб ка «З пла ну ро бо ти шкіль -
но го ме то дич но го об’єд нан ня вчи те лів сло вес -
нос ті»
По хо дя є ва Лі а на Юрі їв на, учи тель за ру біж ної
літе ра ту ри; Тка чен ко Окса на Сер гі їв на, учи тель
ан г лій  ської мо ви, Сні гу рів  ська шко ла № 1 Ми ко -
ла їв  ської обл..
Ано та ція: Ма те рі а ли ро бо ти шкіль но го ме то -
доб’єд нан ня

Ме то дич ний по сіб ник «Фор му є мо пи сем ну
мов лен нє ву ком пе тен цію (під го тов ка

до ЗНО та ДПА)»
Радь ко Ал ла Во ло ди ми рів на, учи тель ан г лій  ської
мо ви; Те ниць ка На та лія Ва си лів на, учи тель
англій  ської мо ви, Сум  ська спе ці а лі зо ва на шко ла
№ 7 іме ні Мак си ма Сав чен ка.
Ано та ція: У по сіб ни ку впо ряд ко ва ні ма те рі а ли
для під го тов ки шко ля рів до на пи сан ня влас но го
по ві дом лен ня у фор ма ті ЗНО. Ви ко ну ю чи за вдан -
ня, уч ні тре ну ють ся пи са ти осо бис ті та ді ло ві
листи, есе, ре цен зію на пе ре гля ну тий фільм, про -
чи та ну кни гу, роз по відь. Ко жен блок міс тить по -
ра ди що до на пи сан ня то го чи ін шо го ти пу пись -
мо во го по ві дом лен ня, ін фор ма цію що до йо го
струк ту ри, клю чо ві фра зи для на пи сан ня, тре ну -
валь ні впра ви, твор чі за вдан ня

Ме то дич на роз роб ка «Рі вень ма те ма тич ної
осві ти в Ні меч чи ні»
Абра мо ва Ва лен ти на Вік то рів на, учи тель ма те ма -
ти ки, При ват на уста но ва «Ма рі у поль  ська за галь -
но ос віт ня при ват на шко ла ІІ–ІІІ сту пе нів «При -
ви ле гия» До нець кої обл.
Ано та ція: Ме ді ап ре зен та ція про ма те ма тич ну
осві ту в Ні меч чи ні

Стат тя «Роз ви ток ак тив ної пі зна валь ної ді -
яль нос ті уч нів на уро ках фі зи ки з ви ко ри стан -
ням між пред мет них зв’яз ків як осно ви вдос ко -
на лен ня на вчаль но го про це су»
Анто но ва Ем ма Гри го рів на, ди рек тор шко ли, учи -
тель фі зи ки, Дзер жин  ська спе ці а лі зо ва на 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 ре алі за ція між пред мет -
них зв’яз ків до по ма гає фор му ван ню в уч нів ці ліс -
но го уяв лен ня про яви ща при ро ди і вза є -
мозв’язок між ни ми, а от же ро бить знан ня більш
зна чу щи ми і за сто сов ни ми

Стат тя «Роз ви ток тех ніч ної твор чос ті уч -
нів»

Артю шен ко Юрій Ле о ні до вич, учи тель тру до во го
на вчан ня та еко но мі ки, Бі ло вод  ська шко ла Лу ган -
 ської обл.
Ано та ція: У стат ті роз гля ну то ме то ди, які ви ко -
рис то ву ють ся в прак ти ці тру до во го на вчан ня для

роз вит ку твор чої ак тив нос ті і тех ніч ної ді яль нос -
ті уч нів, а та кож за со би, які за без пе чу ють ви ко -
нан ня кож но го з них. Ко жен із цих ме то дів мо же
бу ти ви ко ри ста ний у різ них фор мах: ма со вій,
гру по вій, ін ди ві ду аль ній. Ана ліз лі те ра ту ри до -
зво ляє дій ти ви снов ку, що в кож но му з ме то дів
ви ни кає над зви чай на по тре ба і во ни да ють не об -
хід ний ре зуль тат

Стат тя «У по шу ках пе да го гіч них ін но ва цій
при під го тов ці уч нів до олім пі ад з гео -

графії»
Ба ри бі на Юлія Іва нів на, учи тель гео гра фії, Хар -
ків  ський лі цей № 161 «Імпульс».
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 віть не знач ні змі ни
в ор га ні за ції на вчаль ної ді яль нос ті, а са ме ство -
рен ня проб лем них си ту а цій, вве ден ня іг ро вих
мо мен тів по зи тив но впли ва ють на про цес на -
вчан ня. Але го лов ним сти му лом під го тов ки за ли -
ша єть ся пі знан ня не ві до мо го, і це є основ ною мо -
ти ва цією ру ху

Стат тя «Ви ко ри стан ня ін те лект-карт (mind
maps) на уро ках у по чат ко вій шко лі»

Бі жан Те тя на Во ло ди ми рів на, учи тель по чат ко -
вих кла сів, Ко рос тен  ська мі  ська гім на зія Жи то -
мир  ської обл.
Ано та ція: Кар ти пам’яті, ін те лект-кар ти, кар ти
ро зу му, кар ти мис лен ня — по рів ня но но вий
спосіб гра фіч но го за пи су ін фор ма ції. Інте лект-
кар та — це спо сіб зоб ра жен ня про це су мис лен ня
за до по мо гою схем і об ра зів, а та кож за сіб для ви -
рі шен ня за вдань і під ви щен ня якос ті на вчан ня

Стат тя «Здо ров’я ди ти ни — май бут нє на ції:
здо ров’яз бе ре жу валь ні тех но ло гії на уро ках фі -
зич ної куль ту ри»
Бі ляр чик Те тя на Мар ків на, учи тель фі зич ної
куль ту ри, Дніп ро пет ров  ська се ред ня шко ла
№ 144 з по глиб ле ним ви вчен ням ів ри ту, іс то рії єв -
рей  сько го на ро ду та єв рей  ських тра ди цій.
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 ток ру хо вої ак тив -
нос ті є тим не об хід ним фак то ром укріп лен ня фі -
зич но го здо ров’я, який під ви щує адап тив ність
осо бис тос ті до мін ли вих со ці аль но-еко но міч них
умов і ро бить її кон ку рен тоз дат ною на рин ку
праці

Стат тя «Ін тер ак тив ні ме то ди і їх ви ко ри стан -
ня в про це сі ви вчен ня біо ло гії»
Бо га ти рен ко Ми ко ла Ва си льо вич, учи тель біо ло -
гії та фі зич но го ви хо ван ня, Бис т рі їв  ська шко ла
Ру жин  сько го р-ну 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 пи ше, що роз ви ток уч нів бу де
здійсню ва ти ся більш ефек тив но з ви ко ри стан -
ням ін тер ак тив но го ме то ду на вчан ня, як що пе да -
гог бу де ро зу мі ти зна чи мість їх ви ко ри стан ня,
воло ді ти тех но ло гією вклю чен ня ін тер ак тив них
ме то дів на вчан ня в пе да го гіч ний про цес і за без -
пе чу ва ти ке рів ниц т во ни ми

Стат тя «Роз ви ток тех ніч ної твор чос ті в ді тей
з ва да ми слу ху»
Бой ко Люд ми ла Єго рів на, учи тель тру до во го на -
вчан ня, Хар ків  ська спе ці аль на за галь но ос віт ня
шко ла-ін тер нат І–ІІІ сту пе нів № 6.
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 най більш спри ят ли вий
пе рі од для роз вит ку здіб нос тей ди ти ни у тех ніч -
ній твор чос ті — це на вчан ня в по чат ко вій шко лі,
ко ли ефек тив но фор му єть ся мо ти ва ція до на -
вчан ня, роз ви ва єть ся ін те лект, ло гіч не мис лен ня
то що. У цей час не об хід но ство рю ва ти всі умо ви
для ви яв лен ня і роз вит ку здіб нос тей уч ня, тех ніч -
ної твор чос ті

Про гра ма літ ньої шко ли «Під го тов ка
до кон кур сів та олім пі ад» з іс то рії для 8-го

кла су
Бой ко Оле на Дмит рів на, учи тель, Ма рі у поль  ська
спе ці а лі зо ва на шко ла № 3 з по глиб ле ним ви вчен -
ням окре мих пред ме тів До нець кої обл.
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Ано та ція: Ме та про гра ми: на вчи ти ро би ти за пи си
при кла дів і фак тів, пра цю ю чи з до ку мен та ми,
слов ни ка ми, до від ни ка ми; опра цьо ву ва ти пам’ят -
ки; до би ра ти до ка зи, під би ва ти під сум ки; пра -
цюва ти з ма пою; скла да ти по рів няль ну ха рак те -
рис ти ку, таб ли цю, схе му; роз піз на ва ти озна ки
по нять, ха рак тер ні ри си со ці аль но го об’єк та, еле -
мен ти йо го опи су; по рів ню ва ти іс то рич ні об’єк ти;
ана лі зу ва ти іс то рич ну ін фор ма цію; вста нов лю -
вати від по від нос ті між сут тє ви ми озна ка ми і ри -
са ми іс то рич них явищ; роз різ ня ти іс то рич ну
інфор ма цію, фак ти і дум ки, ар гу мен ти й ви снов -
ки; фор му ва ти на осно ві на бу тих знань влас ні
суд жен ня й ар гу мен ти

Стат тя «До свід ви ко ри стан ня ак ме о ло гіч них
тех но ло гій у ви кла дан ні ук ра їн  ської мо ви
в 5–6 кла сах»
Бон да рен ко Ал ла Арка ді їв на, за ступ ник ди рек то -
ра з ви хов ної ро бо ти, учи тель ук ра їн  ської мо ви
та лі те ра ту ри, НВК «Овруць ка гім на зія іме ні
Андрія Ма лиш ка — за галь но ос віт ня шко ла І сту -
пе ня» Овруць ко го р-ну 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 на ак ме у ро ках важ ли -
ви ми є орі єн та ція на роз крит тя внут ріш ньо осо -
бис тіс них по тен цій них мож ли вос тей за со ба ми
ін ди ві ду аль ної твор чос ті, фор му ван ня цін ніс но го
став лен ня до се бе, до лю дей, до ду хов но го на -
дбан ня сво го на ро ду

Ви ко ри стан ня знань з три го но мет рії в кур сі
ал геб ри та по чат ків ана лі зу в про філь но му кла сі
Бо ри со вець Ка те ри на Ге ор гі їв на, учи тель ма те ма -
ти ки, Ні жин  ська шко ла № 9 Чер ні гів  ської обл.
Ано та ція: У про по но ва ній збір ці опра цьо ва но за -
вдан ня до слід ниць ко го, син те зу ю чо го ха рак те ру:
різ ні ком бі на ції розв’яз ку за вдань з ал геб ри та
по чат ків ана лі зу за со ба ми знань три го но мет рії

Стат тя «Роль ек скур сій під час ви вчен ня при -
ро доз нав ст ва в по чат ко вих кла сах»
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 ек скур сії — один
з основ них ви дів за нять і особ ли ва фор ма ор га ні -
за ції ро бо ти з еко ло гіч ної про сві ти ді тей, од на
з ду же тру до міс т ких і склад них форм на вчан ня

Ме то дич на роз роб ка «Му зей на пе да го гі ка.
Му зей ні уро ки»
Бор що ва Оль га Ві та лі їв на, учи тель гео гра фії, еко -
но мі ки, Ні ко поль  ська шко ла № 23 Дніп ро пет ров -
 ської обл..
Ано та ція: Ме та му зей ної пе да го гі ки — ство рен ня
умов для роз вит ку осо бис тос ті, спри ян ня ви хо -
ван ню у ді тей та уч нів пат рі о тиз му, фор му ван ня
на ці о наль ної са мо сві до мос ті та ви со ких мо раль -
них якос тей гро ма дя ни на Укра ї ни

Стат тя «Еко ло гіч не ви хо ван ня уч нів на уро -
ках фі зи ки»

Бриз га ло ва Ні на Олек сан д рів на, учи тель фі зи ки,
Са мар  ська шко ла Пет ро пав лів  сько го р-ну Дніп -
ро пет ров  ської обл.
Ано та ція: У ро бо ті ви світ лю ють ся пи тан ня еко ло -
гіч но го на вчан ня та ви хо ван ня на уро ках фі зи ки,
роз гля да єть ся мож ли вість здій с нен ня ви хов ної
ро бо ти під час ви кла дан ня де яких фі зич них тем

Стат тя «Фор му ван ня на ці о наль ної та гро -
ма дян  ської са мо сві до мос ті осо бис тос ті

в по лі ет ніч но му се ре до ви щі»
Бук лей Ві та Ми ко ла їв на, учи тель, Но во во до лазь -
ка гім на зія Хар ків  ської обл.
Ано та ція: У ро бо ті роз кри то зна чен ня та вплив
уро ків му зи ки на ви хо ван ня в під літ ків на ці о -
наль них цін нос тей; ви ді ле но зна чен ня на ці о наль -
но го фоль к ло ру як ру шій ної си ли для фор му ван -
ня на ці о наль них цін нос тей у під літ ків на уро ках
му зи ки

Стат тя «Роз ви ток мов лен нє вої твор чос ті мо -
лод ших шко ля рів за со ба ми тво рів мис тецтв»

Бу тен ко На та лія Олек сан д рів на, учи тель по чат -
ко вих кла сів, Ми ко ла їв  ська шко ла Бер дян  сько го
рай о 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 з’ясо ва но, на яких пе да го гіч них іде ях
ґрун ту єть ся до слід жу ва на проб ле ма, опи са но пе -
да го гіч ні тех но ло гії, роз кри то зміст ме то дів і при -
й о мів. До слід же но роз ви валь ний і ви хов ний
вплив тво рів мис тецтв на ди ти ну. Роз гля ну то
важ ли вість емо цій но го на пря му в ро бо ті як го лов -
но го сти му лу твор чої ак тив нос ті уч нів

Стат тя «Роз ви ток кри тич но го мис лен ня уч -
нів по чат ко вих кла сів»
Бу хан чен ко Те тя на Пав лів на, учи тель по чат ко вих
кла сів, Жов т не ва шко ла Сах нов щин  сько го р-ну
Хар ків  ської обл.
Ано та ція: У ро бо ті пред с тав ле ні ви зна чен ня по -
нят тя «кри тич не мис лен ня» з різ них то чок зо ру,
опи са на йо го тех но ло гія. Автор ка ді лить ся влас -
ним до сві дом з упро вад жен ня в прак ти ку тех но -
ло гії роз вит ку кри тич но го мис лен ня

Ме то дич на роз роб ка «Впро вад жен ня ін тер -
ак тив них форм і прий о мів в ор га ні за цію на вчан -
ня мо лод ших шко ля рів»
Ва си ли на Ві та Ми ко ла їв на, учи тель по чат ко вих
кла сів, 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 на за яв ле ну те му з до сві ду
ро бо ти ав тор ка пи ше, що ін тер ак тив не на вчан -
ня — це спе ци фіч на фор ма ор га ні за ції ді яль нос ті,
яка має на ме ті ство ри ти ком фор т ні умо ви на вчан -
ня, за яких кож ний учень від чу ває свою успіш -
ність, ін те лек ту аль ну спро мож ність. На вчаль ний
про цес за вдя ки цій тех но ло гії від бу ва єть ся за умо -
ви по стій ної та ак тив ної вза є мо дії всіх уч нів

Стат тя «Роль до маш ніх за вдань у твор чо му
роз вит ку уч нів і лік ві да ція на вчаль них пе -

ре ван та жень»
Ва си льє ва Оле на Ана то лі їв на, за ступ ник ди рек то -
ра з на вчаль но-ви хов ної ро бо ти по чат ко вих кла -
сів, Ки їв  ська спе ці а лі зо ва на шко ла № 185 ім. Во -
ло ди ми ра Вер над  сько го.
Ано та ція: У ма те рі а лі на за яв ле ну те му з до сві ду
ро бо ти (до да єть ся ме ді ап ре зен та ція) ав тор ка пи -
ше, що са ме на уро ці ма ють бу ти ство ре ні умо ви
для успіш но го ви ко нан ня до маш ньо го за вдан ня

Стат тя «Ме то дич ний се мі нар: пра цю є мо над
єди ною на уко во-ме то дич ною проб ле мою»
Ви хва тень Люд ми ла Во ло ди ми рів на, ме то дист,
Бо гус лав  ське ви ще про фе сій не учи ли ще сфе ри
по слуг 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 проб лем ні се мі на ри,
семі на ри-прак ти ку ми, лек то рії як ко лек тив ні
форми ме то дич ної ро бо ти ор га ні зо ву ють з ме тою
по глиб ле но го на вчан ня най важ ли ві ших пи тань
на вчаль но-ви хов но го про це су, про па ган ди й
упро вад жен ня кон к рет но го пе ре до во го до сві ду

Стат тя «Ро бо та з об да ро ва ни ми уч ня ми, під -
го тов ка їх до олім пі ад і кон кур сів»
Він то няк Те тя на Ро бер тів на, учи тель, Друж ків -
 ська шко ла № 6 До нець кої обл.
Ано та ція: Стат тя при свя че на ор га ні за ції ро бо ти
з об да ро ва ни ми уч ня ми з ро сій  ської мо ви

Стат тя «Від твор чос ті ви кла да ча до твор чос ті
сту ден та»
Вла сюк Іри на Іва нів на, ке рів ник про світ ниць ко го
куль тур но-мис тець ко го цен т ру «Юність», Він -
ниць кий тех ніч ний ко ледж.
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 об да ро ва ність —
це при род ний дар, який лю ди на одер жує з на род -
жен ня. Обда ро ва ність ви ра жає внут ріш ні мож -
ли вос ті роз вит ку не ор га ніз му як та ко го, а осо -
бис тос ті

Стат тя «Чіт ке фор му лю ван ня ме ти за нят тя
в ДНЗ як чин ник спри ян ня йо го твор чос ті

та ефек тив нос ті»

Во рон ко Га ли на Ми ко ла їв на, ви кла дач ме то ди ки
роз вит ку мов лен ня, 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 з до сві ду ро бо ти ав тор ка
пи ше, що су час не за нят тя — це фор ма на вчан -
ня до шкіль нят, яка пе ред ба чає ро бо ту пе да го га
з усією гру пою, під гру пою або ін ди ві ду аль но
у ви зна че ний ре жи мом час, що по ля гає в ор га -
ні за ції та спря му ван ні пі зна валь ної ді яль нос ті
ви хо ван ців з ура ху ван ням ін ди ві ду аль них, ві ко -
вих мож ли вос тей та освіт ніх по треб кож но го
з них

Стат тя «“Мис тец т во на до ло ні” на уро ках за -
ру біж ної лі те ра ту ри»
Ву са тюк Окса на Ми ко ла їв на, учи тель за ру біж ної
лі те ра ту ри, Хмель ницька гім на зія № 1 іме ні Во ло -
ди ми ра Кра сиць ко го.
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 на шко ла по тре -
бує про ек тив них ме то дик, які б змі ни ли став лен -
ня уч ня до ху дож ніх тво рів, спри я ли чи таць кій ді -
яль нос ті шко ля ра, роз ви ва ли емо цій но-во льо ву
сфе ру осо бис тос ті, зв’яз не мов лен ня, ви хо ву ва ли
куль ту ру ро бо ти в ма лих гру пах

Ме то дич на роз роб ка «Ін тер ак тив ні ме то ди
та фор ми на вчан ня на уро ках ук ра їн  ської

мо ви в про це сі ви вчен ня те ми «Імен ник. Від мі -
ню ван ня імен ни ків в од ни ні» (4 клас)»
Гав рю щен ко Ле ся Олек сан д рів на, учи тель по чат -
ко вих кла сів, Гра де ниць ка шко ла Бі ля їв  сько го
р-ну 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 на су час но му ета пі роз -
вит ку осві ти не об хід но, щоб на вчаль ний про цес
від бу вав ся за умо ви по стій ної вза є мо дії всіх уч -
нів. А са ме це по ло жен ня є го лов ним в ін тер ак -
тив но му на вчан ні

Роз роб ка «Мо де лю ван ня на уко во-ме то дич -
ної ро бо ти за кла ду від по від но до на уко во-

ме то дич ної проб ле ми»
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: На уко во-ме то дич ну ро бо ту не об хід но
роз гля да ти ли ше у зв’яз ку зі змі на ми та ди на мі -
кою го лов них ре зуль та тів усьо го про це су в шко лі,
а та кож із по зи тив ни ми змі на ми в рів ні цих по -
каз ни ків про тя гом об ра но го пе рі о ду ви вчен ня
уза галь нен ня пер с пек тив но го пе да го гіч но го до -
сві ду для кон к рет но го вчи те ля

Стат тя «Фор му ван ня со ці о куль тур ної ком пе -
тен т нос ті ме то да ми сти му лю ван ня та мо ти ва ції
на вчаль но-пі зна валь ної ді яль нос ті уч нів при ви -
вчен ні ан г лій  ської мо ви»
Гедз Ле ся Ми ко ла їв на, учи тель ан г лій  ської мо ви,
Ро мен  ська спе ці а лі зо ва на шко ла № 1 ім. П. І. Кал -
ни шев  сько го Сум  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 сти му -
лю валь но го впли ву зміс ту на вчан ня не об хід но
ство рю ва ти си ту а ції но виз ни, ак ту аль нос ті, на -
бли жен ня зміс ту до ре аль них жит тє вих си ту а цій
то що. То му ме тод «жи во го спіл ку ван ня» все біль -
ше на бу ває по пу ляр нос ті

Стат тя «По тен ці ал ін фор ма цій но-ко му ні -
ка цій них тех но ло гій для під ви щен ня якос ті

на вчан ня і ви хо ван ня уч нів»
Ге ра си мен ко Ва лен ти на Іл лів на, ди рек тор, Дніп -
ро пет ров  ська шко ла № 117.
Ано та ція: Акту аль ність ро бо ти ви зна ча єть ся тим,
що в Укра ї ні іс нує не об хід ність у змі ні про це су
осві ти за до по мо гою за сто су ван ня ін фор ма цій -
них тех но ло гій. Стат тя роз гля дає про цес упро -
вад жен ня ін фор ма цій но-ко му ні ка цій них тех но -
ло гій в осві ту та проб ле ми, які ви ни ка ють при
цьо му

Стат тя «Де які впра ви для фор му ван ня об чис -
лю валь них на ви чок з ура ху ван ням ви мог клю -
чо вих ма те ма тич них ком пе тен т нос тей»

КАТАЛОГ ПЕДАГОГІЧНИХ МАТЕРІАЛІВ

Усі представлені роботи опубліковані на веб-сайті видавництва:
http://osvita.ua/school/lessons_summary/Каталог «Відкритий урок» #01’ 201640



Гор ло ва Ва лен ти на Юхи мів на, за ступ ник ди рек -
то ра з на вчаль но-ви хов ної ро бо ти, Чер ні гів  ська
шко ла № 19.
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 з ме тою під ви щен ня
ефек тив нос ті та якос ті на вчан ня слід при ді ля ти
особ ли ву ува гу опе ра тив но му кон т ро лю для
з’ясу ван ня якос ті за сво є но го, роз крит тя про га -
лин у знан нях ді тей і по даль шо го пла ну ван ня й
про ве ден ня ко рек цій ної ро бо ти з ви яв ле них
проб лем

Стат тя «Ко рек цій но-роз ви валь ні фун к ції
уро ків рит мі ки в спе ці аль ній шко лі для ді тей
з ва да ми ро зу мо во го роз вит ку»
Жу ков  ська Ла ри са Во ло ди ми рів на, учи тель-де -
фек то лог, При луць ка спе ці аль на шко ла-ін тер нат
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 ви кла дан ня рит мі ки
в спе ці аль ній шко лі зу мов ле но не об хід ніс тю здій -
с нен ня ко рек ції не до лі ків фі зич но го й пси хіч но го
роз вит ку ді тей з ін те лек ту аль ною не до стат ніс тю
за со ба ми му зич но-рит міч ної ді яль нос ті

Стат тя «Ви ко ри стан ня еле мен тів ме діа
в осві ті та ви хо ван ні уч нів»
За блу да Ган на Олек сан д рів на, учи тель ан г лій -
 ської мо ви, Кри во різь ка шко ла № 128 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 ме діа ви зна ча єть ся
як ка на ли й ін стру мен ти для збе рі ган ня, пе ре да чі
і по дан ня ін фор ма ції або да них. Во но час то зга ду -
єть ся як си но нім мас-ме діа або но вин них ме діа,
але в шир шо му ко рис ту ван ні озна чає єди не се ре -
до ви ще, яке ви ко рис то ву єть ся для пе ре да чі будь-
яких да них з будь-якою ме тою

Стат тя «Фор му ван ня клю чо вої ко му ні ка тив -
ної ком пе тен т нос ті мо лод шо го шко ля ра»
За бо лот на Оле на Пет 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 ко му ні ка тив на ком пе -
тен ція мо же роз ви ва ти ся ли ше в про це сі без по се -
ред ньо го спіл ку ван ня за те ма ми, за про по но ва ни -
ми са ми ми уч ня ми, близь ки ми їм і по тріб ни ми
в жит тє вих си ту а ці ях

Стат тя «Ме тод про ек тів на уро ках ук ра їн -
 ської мо ви та лі те ра ту ри»
За клі ків  ська Та ма ра Пав лів на, учи тель, Хар ків -
 ська гім на зія № 163.
Ано та ція: Ме тод про ек тів без по се ред ньо пов’яза -
ний з ре алі я ми жит тя. Ана лі зу ю чи лі те ра тур ний
твір, уч ні від кри ва ють для се бе те, що за чі пає ін -
те ре си кож но го. Особ ли ва ува га при ді ля єть ся ви -
зна чен ню кон ф лік т но го під ґ рун тя роз гор тан ня
основ них сю жет них лі ній, проб ле ма ти ки, жит тє -
вих праг нень і ду хов но го сві ту го лов них ге ро їв,
ідей но-емо цій них оці нок тво ру

Стат тя «Ме то ди ка ак тив но го за про вад жен ня
в на вчаль ний про цес ре зуль та тів по шу ко во-до -
слід ниць кої ро бо ти сту ден тів при ви вчен ні все -
світ ньої іс то рії»
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 з до сві ду
ро бо ти ав тор ка пи ше, що но виз на про по но ва ної
ме то ди ки по ля гає в ком п лек с но му під хо ді
до проб ле ми оп ти мі за ції на вчаль но-пі зна валь ної
ді яль нос ті че рез ор га ні за цію по шу ко во-до слід -
ниць кої ро бо ти ге неа ло гіч но го, про фе сій но зо рі -
єн то ва но го й кра єз нав чо го на пря мів

Стат тя «Ро льо ві іг ри з ан г лій  ської мо ви як за -
сіб ак ти ві за ції пі зна валь ної ді яль нос ті»
Зи ма Оле на Во ло ди ми рів на, учи тель ан г лій  ської
мо ви, Чер ка  ська шко ла № 2.
Ано та ція: У стат ті роз кри то особ ли вос ті гри, по -
ка за но її прак тич не ви ко ри стан ня з ура ху ван ням

то го, що бу ду чи роз ва гою, від по чин ком, гра здат -
на пе ре рос ти у твор чість, на вчан ня, мо дель люд -
 ських вза є мин

Стат тя «За сто су ван ня проб лем но го на вчан -
ня на уро ках біо ло гії»

Зьо ма Ла ри са Іва нів на, учи тель біо ло гії, Кре мін -
 ська шко ла № 2 Лу ган  ської обл.
Ано та ція: У ма те рі а лі на за яв ле ну те му ав тор ка
пи ше, що пе ре ва гу тре ба від да ти проб лем но му
на вчан ню. Ба га то річ ний до свід під твер д жує не -
об хід ність проб ле ма ти за ції на вчаль но го ма те рі а -
лу як осно ву ак ти ві за ції пі зна валь ної ді яль нос ті
уч нів на уро ках біо ло гії. Са ме проб лем не на -
вчан ня сприяє роз вит ку мис лен ня та пі зна -
вальної ді яль нос ті, під ви щує якість знань, умінь
і на ви чок

Стат тя «Фор му ван ня пі зна валь ної са мо стій -
нос ті уч нів при ви вчен ні кла си фі ка ції основ них
кла сів не ор га ніч них ре чо вин»
Ісип Оль га Бог да нів на, учи тель хі мії та біо ло гії,
Ми ко ла їв  ська за галь но ос віт ня шко ла Бер дян -
 сько го рай о 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 по шук ефек тив них тех -
но ло гій, ди дак тич них під хо дів сприяє під ви щен -
ню ін те ре су уч нів до пред ме ту та якос ті за сво єн -
ня на вчаль но го ма те рі а лу. Се ред ба га тьох за со бів
на вчан ня та ви хо ван ня, що спри яють роз вит ку
іні ці а ти ви, ак ти ві за ції мис лен ня, бу ло об ра но
ком пе тен т ніс ний під хід до ви вчен ня хі мії — фор -
му ван ня на ви чок са мо стій ної ро бо ти й ак ти ві за -
ція пі зна валь ної ді яль нос ті

Стат тя «Ви ко ри стан ня муль ти ме дій них пре -
зен та цій на уро ках ан г лій  ської мо ви»
Ісма і ло ва Зох ра Га чай ки зи, учи тель ан г лій  ської
мо ви, Хар ків  ська спе ці аль на шко ла-ін тер нат № 6.
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 муль ти ме дій на фор ма
ви ра жен ня на вчаль ної ін фор ма ції най більш ак ту -
аль на у зв’яз ку з комп’юте ри за цією про це су осві -
ти. З ме тою роз вит ку осо бис тос ті по тріб на ін ша
так ти ка пред’яв лен ня на вчаль но го ма те рі а лу: во -
на по вин на спри я ти роз вит ку мис лен ня й пі зна -
валь ної ак тив нос ті

Стат тя «Роз ви ток мов лен нє вої ком пе тен ції
на уро ках ан г лій  ської мо ви як умо ва со ці а лі за ції
уч нів»
Ка ба но ва Ма ри на Во ло ди ми рів на, учи тель ан г -
лій  ської мо ви, Му зи ків  ська шко ла Бі ло зер  сько го
рай о ну Хер сон  ської обл..
Ано та ція: Стат тя роз кри ває зна чен ня мов лен нє -
вої ком пе тен ції як од нієї з про від них скла до вих
ха рак те рис тик осо бис тос ті, що фор му єть ся
в про це сі її роз вит ку

Стат тя «Фор му ван ня цін ніс них орі єн та цій
уч нів 10–11-х кла сів у про це сі ви вчен ня епіч них
тво рів ук ра їн  ської лі те ра ту ри»
Ки ба Ін на Во ло ди ми рів на, учи тель ук ра їн  ської
мо ви і лі те ра ту ри, Бер ди чів  ська шко ла № 5 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 шкіль на лі те ра тур на
осві та спря мо ва на на за без пе чен ня оп ти маль них
умов для за сво єн ня ду хов них на дбань люд ст ва,
що зу мов лю єть ся уні каль ніс тю ху дож ньої лі те ра -
ту ри як мис тец т ва сло ва

Стат тя «Ін тер ак тив ні ме то ди на вчан ня
на уро ках чи тан ня»
Кли мен ко Те тя на Бо ри сів на, учи тель по чат ко вих
кла сів, Ко рос тен  ська шко ла з по глиб ле ним ви -
вчен ням іно зем них мов № 1 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 на уро ках з ви ко ри стан -
ням ін тер ак тив них ме то дів на вчан ня з’яв ля єть ся
мож ли вість по зба ви ти за ком п лек со ва нос ті уч нів
з не ви со ким рів нем на вчаль них до сяг нень. Мож -
на за ці ка ви ти шко ля рів на вчаль ним ма те рі а лом
і тим са мим по да ру ва ти їм ра дість від влас них
успі хів

Стат тя «Со ці о куль тур на ком пе тен ція мов ної
осві ти»
Клич ко На та ля Вік то рів на, учи тель ан г лій  ської
мо ви, Ні ко поль  ська шко ла № 13 Дніп ро пет ров -
 ської обл..
Ано та ція: У ма те рі а лі з до сві ду ро бо ти ав тор ка
пи ше, що со ці о куль тур на ком пе тен ція до зво ляє
по чу ва ти ся май же на рів них з но сі я ми мо ви.
Завдя ки цій ком пе тен т нос ті ми ви ді ля є мо спе ци -
фіч не в роз вит ку кра ї ни, пред с тав ля є мо влас ну
кра ї ну, ви зна є мо пра во на іс ну ван ня різ них куль -
тур них мо де лей, норм жит тя, уяв лень, тра ди цій.
Со ці о куль тур ний ком по нент сприяє роз вит ку то -
ле ран т нос ті та між куль тур них на ви чок, роз ви ває
вмін ня пра виль но ін тер пре ту ва ти ре алії сус піль -
но го жит тя

Стат тя «Бад мін тон у на вчаль но-ви хов ній ро -
бо ті шко ля рів як за сіб фор му ван ня здо ро вої
особис тос ті»
Ко валь Олег Бо ри со вич, учи тель фі зич ної куль ту -
ри, Друж ків  ська мі  ська гім на зія «Інте лект» 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 пи ше, що по тріб но від нов лю ва ти
тра ди ції ви ко ри стан ня ма ло вит рат них ви дів фіз -
куль ту ри і спор ту, яким при та ман ні ви ра же ні
освіт ньо-ви хов ні, мо ти ва цій ні й оздо ров чо-ре -
кре а тив ні озна ки: до ступ ність, при ваб ли вість, мі -
ні маль ні фі нан со ві за тра ти, мож ли вість їх ши ро -
ко го ви ко ри стан ня в різ но ма ніт них умо вах, на -
ступ ність сто сов но ін ших форм спор тив ної
і фіз куль тур но-оздо ров чої ді яль нос ті, мож ли вість
са мо стій них за нять

Ме то дич на роз роб ка «Зміст і ме то ди ка
впро вад жен ня тех но ло гії на вчан ня «Клас -

те ри» у ви кла дан ні 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: Роз роб ка тре нін гу для вчи те лів, ме та
яко го — спри я ти усві дом лен ню учас ни ка ми не -
об хід нос ті са мо вдос ко на лен ня та праг нен ня
до осо бис тіс но го і про фе сій но го зро стан ня як
умо ви ство рен ня «си ту а ції успі ху»

Стат тя «На вчаль но-до слід ниць ка ді яль ність
як за сіб фор му ван ня твор чос ті уч нів»
Ко зяр Окса на Ста ніс ла вів на, за ступ ник ди рек то -
ра з на уко во-ме то дич ної ро бо ти, Зла то піль  ська
гім  на зія м. Но во мир го ро да Кі ро во град  ської обл.
Ано та ція: У стат ті роз гля ну то ак ту аль ну проб ле -
му ор га ні за ції на уко во-до слід ниць кої ді яль нос ті
в су час ній шко лі. За про по но ва но шля хи ак ти ві за -
ції твор чої та пі зна валь ної ді яль нос ті уч нів, фор -
му ван ня в них до слід ниць ких умінь і на ви чок

Стат тя «Тех но ло гія тес ту ван ня»
Кол га но ва Ма йя Ана то лі їв на, учи тель по чат ко вих
кла сів, Хар ків  ська шко ла № 91.
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: «Оскіль ки як пе да го ги, так
і уч ні від різ ня ють ся між со бою за здат ніс тю на -
вча ти і на вча ти ся, то на мі ри за без пе чи ти од на ко -
вий освіт ній рі вень уч нів  ської мо ло ді є не більш
як де кла ра тив ни ми. За без пе чен ня рів нос ті в осві -
ті — це на дан ня од на ко вих мож ли вос тей для здо -
бут тя осві ти»

Стат тя «У по сту пі до най ба гат шої дер жа ви»
Ко лес ні ко ва Ва лен ти на Кос тян ти нів на, ви кла дач,
Хер сон  ське учи ли ще куль ту ри.
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: «Клуб (гру па) — фор ма ме -
то дич ної ро бо ти, яка об’єд нує пе да го гів спіль ної
ді яль нос ті що до під ви щен ня сво го про фе сій но го
рів ня, роз вит ку та лан тів, ін ди ві ду аль них мож ли -
вос тей, за без пе чен ня умов для їх са мо ре а лі за ції»

Роз роб ка «Ме то ди ка розв’язу ван ня за дач
скла дан ням рів нянь» з ма те ма ти ки
Конь ко ва Світ ла на Олек сан д рів на, учи тель ма те -
ма ти ки, Ізма їль  ська шко ла № 7 Оде  ської обл..
Ано та ція: Роз роб ка міс тить ме то ди ку розв’я -
зуван ня тек с то вих за дач скла дан ням рів нянь
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в основ ній шко лі. У ній, крім за галь них пи тань,
ви світ ле но ме то ди ку розв’язу ван ня най важ ли ві -
ших ти пів за дач з кур су ал геб ри, зок ре ма за дач
на змі шу ван ня, за дач на ро бо ту. Щоб за без пе чи -
ти на ступ ність у ви кла дан ні ма те ма ти ки, ана лі зу -
ють ся та кож спо со би розв’язан ня за дач, ха рак -
тер ні для V–VI кла сів

Ме то дич на роз роб ка «За без пе чен ня якос ті
знань на уро ках за ру біж ної лі те ра ту ри

шля хом фор му ван ня ін но ва цій ної куль ту ри»
Ко па Ра ї са Олек сан д рів на, учи тель за ру біж ної
літе ра ту ри, Шос т кин  ська шко ла № 11 Сум -
 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 ін но ва цій на пе да го гі ка
та про дук тив не на вчан ня спря мо ву ють про цес
на вчан ня не ли ше на за сво єн ня до сві ду, а й
на роз ви ток в уч нів умінь ство рю ва ти но ві ефек -
тив ні зраз ки й мо де лі осо бис тіс ної ді яль нос ті.
Інтер ак тив ні тех но ло гії да ють змо гу шко ля рам
ре алі зу ва ти се бе як осо бис тість за по стій но змі -
ню ва них об ста вин

Стат тя «Про дук тив не на вчан ня — су час на
пе да го гіч на тех но ло гія пі зна валь ної ді яль нос ті
уч нів»
Кре мень Та ма ра Ми хай лів на, за ступ ник ди рек то -
ра з на вчаль но-ви хов ної ро бо ти, учи тель за ру біж -
ної лі те ра ту ри, Дніп ро дзер жин  ський НВК «За -
галь но ос віт ній на вчаль ний за клад — до шкіль ний
на вчаль ний за клад № 3» Дніп ро пет ров  ської обл.
Ано та ція: У ма те рі а лі з до сві ду ро бо ти ав тор ка
пи ше, що сьо год ні учень по ви нен по вер та ти ся
з на вчаль но го за кла ду з пев ни ми ре зуль та та ми.
Щоб дій с но був ре зуль тат і він був ефек тив ним,
не об хід на ін тег ра ція те о ре тич но го на вчан ня
в прак тич ний до свід. Спро бою вий ти на но вий рі -
вень твор чо ор га ні зо ва ної осві ти, за сно ва ної
на ін те ре сах шко ля ра, який на вча єть ся са мо стій -
но та вза є мо діє з пе да го гом, ста ло про дук тив не
на вчан ня

Стат тя «Бі нар ний урок»
Куль чин ська Мі лє на Пет рів на, учи тель ан г -

лій  ської мо ви, Рів нен  ський НВК № 12.
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 бі нар ний урок є прак -
тич ним від об ра жен ням ін тег раль ної тех но ло гії
на вчан ня і яв ляє со бою не стан дар т ну фор му на -
вчан ня з ре алі за ції між пред мет них зв’яз ків.
Це твор чість двох пе да го гів, яка пе ре рос тає
у твор чий про цес уч нів і фор мує в остан ніх кре а -
тив ну ком пе тен т ність

Стат тя «Ро бо та над слов ни ко ви ми сло ва ми
на уро ках ук ра їн  ської мо ви в по чат ко вих
класах»
Ку руч Нел лі Пет рів на, учи тель по чат ко вих кла -
сів, Гра де ниць ка шко ла Бі ля їв  сько го рай о ну
Одеської обл..
Ано та ція: У ма те рі а лі на за яв ле ну те му з до сві ду
ро бо ти ав тор ка пи ше, що ово ло дін ня слов ни ко -
вим скла дом лі те ра тур ної мо ви стає не об хід ною
умо вою ви вчен ня уч ня ми ук ра їн  ської мо ви: її ор -
фо епії, ор фо гра фії, гра ма ти ки, пра виль но го сло -
вов жи ван ня і зв’яз но го мов лен ня вза га лі

Стат тя «Ро бо та з об да ро ва ни ми уч ня ми: ор -
га ні за ція по шу ко во-до слід ниць кої ро бо ти»

Ку цо вол На та лія Ва си лів на, ви кла дач іс то рії
та пра во знав ст ва, Бо гус лав  ське ви ще про фе сій не
учи ли ще сфе ри по слуг Ки їв  ської об.
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 уч ні з за ці кав лен ням
ви ко рис то ву ють та кі ви ди і фор ми ро бо ти, які
ґрун ту ють ся на по шу ко вій, до слід ниць кій ді яль -
нос ті, що най кра ще сприяє фор му ван ню їхньої
іс то рич ної ком пе тен т нос ті

Стат тя «Ре алі за ція ком пе тен т ніс но го під хо ду
в про це сі твор чої ро бо ти над ху дож нім тво ром»
Ла ла Світ ла на Ана то лі їв на, учи тель по чат ко вих
кла сів, За по різь кий ба га то про філь ний НВК
№ 106.

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 со ку ефек тив ність
в ре алі за ції ком пе тен т ніс но го під хо ду ма ють за -
вдан ня, в осно ві яких — ви ко ри стан ня прий о му
ем па тії (спів пе ре жи ван ня з ге ро я ми тво ру, людь -
ми, тва ри на ми, рос ли на ми шля хом пе ре вті лен ня
в ці об ра зи)

Стат тя «Су час ний під хід в ор га ні за ції на -
вчаль  но го про це су в по чат ко вій шко лі. Ви ко рис -
тан ня паз лів-вкла ди шів «LARSEN» на за нят тях»
Лук’ян чук Ла ри са Пав лів на, учи тель, ви хо ва тель,
Ки їв  ська шко ла «Арат та».
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 як ме тод на вчан ня
ор га ні зо вує, роз ви ває уч нів, роз ши рює їх ні пі зна -
валь ні мож ли вос ті, ви хо вує осо бис тість. Че рез
гру та прак тич ну ді яль ність мож на от ри ма ти до -
сить ефек тив ний ре зуль тат у на вчаль но му про це -
сі в по чат ко вій шко лі

Стат тя «Фор му ван ня твор чої осо бис тос ті
ліце їс та про філь но го при род ни чо-на уко во го
ліцею за со ба ми на уко во-до слід ниць кої ді яль -
нос ті»
Ля сов Ігор Гри го ро вич, учи тель фі зи ки, Кри во -
різь кий при род ни чо-на уко вий лі цей Дніп ро пет -
ров  ської обл.
Ано та ція: Ме та до сві ду: ви хо ван ня сві до мо го гро -
ма дя ни на й пат рі о та Укра ї ни, фор му ван ня гу ман -
ної, твор чої й ком пе тен т ної осо бис тос ті, пле кан -
ня ін те лек ту а ла, лю ди ни ви со кої куль ту ри, ін те лі -
ген та, пов но прав но го чле на со ці аль ної спіль но ти,
го то во го до сві до мо го ви бо ру жит тє вої стра те гії,
по бу до ви влас ної про фе сій ної кар’єри

Стат тя «Ін тер ак тив ні тех но ло гії на вчан ня,
проб ле ми, пов’яза ні з ор га ні за цією пар ної і гру -
по вої ро бо ти на уро ках ан г лій  ської мо ви, та
шля хи їх ви рі шен ня»
Ма ка го но ва Яні на Ана то лі їв на, учи тель ан г лій -
 ської мо ви, Хар ків  ський лі цей № 141.
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 тель по ви нен за без -
пе чи ти мак си маль ну ак тив ність уч нів у на вчаль -
но-ви хов но му про це сі, за до воль ни ти ди фе рен -
цій  ну по тре бу в знан нях і са мо стій ній осві ті

Ме то дич на роз роб ка «Ви ко ри стан ня про дук -
тив них тех но ло гій у на вчаль ній ді яль нос ті вчи -
те ля по чат ко вих кла сів»
Ма ли хі на Іри на Ми ко ла їв на, учи тель по чат ко вих
кла сів, 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 на за яв ле ну те му з до сві ду
ро бо ти ав тор ка пи ше, що, по ряд із фун к ці о наль -
ною під го тов кою, за ро ки по чат ко вої осві ти ді ти
ма ють на бу ти до стат ньо го осо бис то го до сві ду
куль ту ри спіл ку ван ня та спів пра ці в різ них ви дах
ді яль нос ті. Ре алі за ція по став ле ної ме ти не мож ли -
ва без ви ко ри стан ня осо бис тіс но зо рі єн то ва них
су час них освіт ніх тех но ло гій, які пе ред ба ча ють
де мо кра ти за цію, гу ма ні за цію осві ти

Стат тя «Му зи ко-те ра пев тич на тех но ло гія
“Піс неЗнай ка”»
Мар чен ко Га ли на Пет рів на, учи тель по чат ко вих
кла сів, Кри во різь кий НВК «За галь но ос віт ня
школа І–ІІ сту пе нів — до шкіль ний на вчаль ний
за клад» № 18 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 му зи ко-те ра пев тич на
тех но ло гія «Піс неЗнай ка» з успі хом впро вад -
жуєть ся в ба га тьох ди тя чих на вчаль них і лі ку -
валь них за кла дах різ них ре гі о нів Укра ї ни, а та -
кож ви ко рис то ву єть ся без по се ред ньо в сім’ях

Роз роб ка ді ло вої гри «Фор ми ме то дич ної
робо ти»
Ма цу ка Люд ми ла Іва нів на, за ступ ник ди рек то ра
з на вчаль но-ви хов ної ро бо ти, Ялтин  ська шко ла
№ 2 Пер шот рав не во го р-ну До нець кої обл.
Ано та ція: План-кон с пект ді ло вої гри для вчи те лів,
ме та якої — фор му ван ня ме ха ніз му вза є мо дії
учас ни ків освіт ньо го про це су з по зи ції ме то дис та

Стат тя «Під ви щен ня мо ти ва ції уч нів до ви -
вчен ня іно зем ної мо ви в по за уроч ний час

шля хом ро бо ти з ін тер нет-сер ві сом Padlet»;
Мель ни ко ва На та лія Пав лів на, учи тель ан г лій -
 ської та ні мець кої мов, Ви го дян  ська шко ла Бі ля їв -
 сько го р-ну Оде  ської обл.
Ано та ція: Ме то дич на роз роб ка міс тить ре зуль та -
ти ан ке ту ван ня уч нів і вчи те лів про ви ко ри стан -
ня со ці аль но го ін тер нет-сер ві су Padlet, ре ко мен -
да ції що до ви ко ри стан ня цьо го муль ти ме дій но го
ре сур су для по глиб лен ня знань з ан г лій  ської
мови, спри ян ня роз ши рен ню кру го зо ру, спря -
муван ня ді яль нос ті уч нів на роз ви ток твор чої
актив нос ті, ду хов но-етич ної сфе ри, ес те тич них
сма ків

Стат тя «До свід ро бо ти з на уко во-ме то дич ної
проб ле ми “Фор му ван ня твор чої ком пе тен т нос ті
мо лод шо го шко ля ра”»
Мі ліш ке вич Ма ри на Ми ко ла їв на, учи тель по чат -
ко вих кла сів, Ли си чан  ська шко ла № 13 Лу ган -
 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 ток кож но го уч ня
як твор чої осо бис тос ті в на вчаль но-ви хов но му
про це сі є мож ли вим та оп ти маль ним на осно ві
актив ної твор чої ді яль нос ті шко ля рів

Стат тя «Ко ли на уро ці ці ка во»
Міс нік Юрій Юрій о вич, учи тель ан г лій  ської мо -
ви, Ко рос тен  ська мі  ська гім на зія 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 пи ше, що ці ка вий урок іно зем ної
мо ви по ви нен бу ти пі зна валь ним, до во лі на пру -
же ним, на віть азар т ним, а та кож ра ці о наль ним
(ма єть ся на ува зі те, аби но вий ма те рі ал ви вчав ся
з най мен ши ми ви тра та ми сил)

Стат тя «Впра ви з клю ча ми як за сіб мо ти ва ції
та фор му ван ня пра во пис ної ком пе тен т нос ті уч -
нів на уро ках ук ра їн  ської мо ви»
Мо цей чук Те тя на Во ло ди ми рів на, учи тель ук ра -
їн  ської мо ви та лі те ра ту ри, Друж ків  ська шко ла
№ 12 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 од ним з най ді є ві ших
прий о мів, які спри яють вступ ній мо ти ва ції
на уро ках ук ра їн  ської мо ви, є впра ви з клю ча ми.
Вда ло ді бра ний мов ний ма те рі ал та ких вправ
знач но роз ши рює ефек тив ність йо го ви ко ри -
стан ня. По шук клю чів сприяє кон цен т ра ції ува ги,
ак ти ві зує мис лен ня, дає змо гу вчи те лю чіт ко
окрес ли ти ме ту за нят тя, ви ко рис та ти ви хов ний
по тен ці ал ви сло ву

Ме то дич ний по сіб ник «Ви ко ри стан ня
елемен тів тре нін гу й іг ро вих вправ для

фор му ван ня со ці аль них ком пе тен т нос тей мо -
лод ших шко ля рів на уро ках з пред ме та “Осно ви
здо ров’я”»
На ли вай ко На та лія Вік то рів на, учи тель по чат ко -
вих кла сів, Ні ко поль  ська шко ла № 22 Дніп ро пет -
ров  ської обл.
Ано та ція: У ме то дич но му по сіб ни ку по да но
роз роб ки іг ро вих і тре нін го вих вправ, уро ків,
не стан дар т них за фор мою про ве ден ня, які да ли
змо гу ор га ні зу ва ти на вчаль ний про цес на
основі ін но ва цій них тех но ло гій на всіх ета пах
уро ку, а та кож до по мог ли зро би ти на вчан ня
ціка вим, різ но ма ніт ним, де мо кра тич ним та
ефек тив ним

Роз роб ка уро ку «НЕ з ді єс ло ва ми» з ло го пе дії
в 5-му кла сі
На умен ко Іри на Гри го рів 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 на за яв ле ну те му,
ме та яко го — фор му ва ти по нят тя «ді єс ло во», йо -
го зна чен ня; за кріп лю ва ти вмін ня на пи сан ня
НЕ з ді єс ло ва ми в про це сі ви ко нан ня за вдань;
про дов жу ва ти пра цю ва ти над зву ко ви мо вою зву -
ків [К] та [Л]; роз ви ва ти спо сте реж ли вість, умін -
ня ана лі зу ва ти на вчаль ний ма те рі ал; ви хо ву ва ти
стри ма ність, по чут тя від по ві даль нос ті
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Ме то дич на роз роб ка «Опти маль не слу хан ня»
Ні кі тюк Оле на Іва нів на, учи тель ма те ма ти ки,
Оде  ська при ват на шко ла «Кос тан ді» ху дож ньо-
ес те тич но го про фі лю.
Ано та ція: Ме то дич на роз роб ка з фор му ван ня
в уч нів оп ти маль но го слу хан ня

Стат тя «За сто су ван ня ін тер ак тив них мо де -
лей і ме то дів на вчан ня шкіль ної іс то рії»
Ні ко ла є ва На та лія Ві та лі їв на, ди рек тор шко ли,
учи тель іс то рії, пра во знав ст ва та основ здо ров’я,
Ли си чан  ська шко ла № 24 Лу ган  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 ін тер ак тив не на вчан ня
ефек тив но сприяє фор му ван ню цін нос тей, на ви -
чок і вмінь, ство рен ню ат мо сфе ри спів пра ці, вза -
є мо дії, дає змо гу пе да го гу ста ти справ ж нім лі де -
ром ди тя чо го ко лек ти ву

Стат тя «Фор му ван ня на ви чок кри тич но го
мис лен ня на уро ках ан г лій  ської мо ви: ме -

то дич ні ре ко мен да ції»
Пав люк Люд ми ла Ми ко ла їв на, учи тель, Кі вер ців -
 ська шко ла № 1 Во лин  ської обл.
Ано та ція: Ме та ро бо ти: на осно ві фор му ван ня су -
час них тех но ло гій на вчан ня в шко лі, роз кри ти
сут ність та особ ли вос ті роз вит ку кри тич но го
мис лен ня, а та кож ви зна чи ти йо го основ ні прий -
о ми та тех но ло гії на уро ках ан г лій  ської мо ви

Стат тя «Фор му ван ня еко ло гіч ної ком пе тен т -
нос ті мо лод ших шко ля рів»
Пет рук Світ ла на Ле о ні дів на, учи тель по чат ко вих
кла сів, Бі ло стоць ка шко ла Луць ко го рай о ну Во -
лин  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 мо лод ший шкіль ний вік
є спри ят ли вим для роз вит ку в уч нів основ еко -
логіч ної куль ту ри. Са мою при ро дою зу мов ле но
со ці аль не при зна чен ня ди тин ст ва — адап та ція
ди ти ни до при ро ди і сус піль ст ва, здат ність бра ти
від по ві даль ність за свої вчин ки пе ред людь ми,
рос лин ним і тва рин ним сві том

Стат тя «Розв’язу ван ня за дач як за сіб по глиб -
лен ня знань уч нів про фі зич ні яви ща»
Пет русь Іри на Ана то лі їв на, учи тель фі зи ки, Укра -
їн  ський фі зи ко-ма те ма тич ний лі цей Ки їв  сько го
на ці о наль но го уні вер си те ту іме ні Та ра са Шев -
чен ка, м. Ки їв.
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 про це сі на вчан ня фі -
зи ки мож на успіш но здій с ню ва ти ін те лек ту аль -
ний роз ви ток уч нів, ви ко рис то ву ю чи за вдан ня,
що до зво ля ють глиб ше зро зу мі ти особ ли вос ті
фізич них про це сів

Стат тя «Со ці а лі за ція осо бис тос ті че рез ті -
лесно-цін ніс ний під хід на уро ках фі зич ної куль -
ту ри»
Пєс ко ва Ла ри са Во ло ди ми рів на, учи тель фі зич -
ної куль ту ри, Бі ло цер ків  ська шко ла № 18 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 фіз куль ту ра як скла до -
ва освіт ньо го про це су мо дер ні зу єть ся до ви мог
осві ти, на пов ню єть ся но вим зміс том і кон цеп -
ціями з те о рій «фі зич ної куль ту ри», «куль ту ри
осо бис тос ті» та «со ці о куль тур ної кон цеп ції ті лес -
нос ті»

Стат тя «Фор му ван ня твор чої ком пе тен т нос ті
уч нів на уро ках ук ра їн  ської мо ви та лі те ра ту ри
шля хом упро вад жен ня еле мен тів ме діа-осві ти»
Пи ли пен ко Те тя на Бо ри сів 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 № 153.
Ано та ція: У ма те рі а лі з до сві ду ро бо ти ав тор ка
пи ше, що тре ба не від мов ля ти ся від ме діа, ад же
це ста ло не від’єм ною час ти ною на шо го жит тя,
а на вчи ти ди ти ну сві до мо спо жи ва ти ме діа-про -
дук ти, від різ ня ю чи справ ж ні цін нос ті від під роб -
них, роз ви ва ю чи кри тич не мис лен ня. Від так по -
стає гос т ра по тре ба в роз вит ку ме діа-осві ти, од не
з го лов них за вдань якої по ля гає в за по бі ган ні

враз ли вос ті лю ди ни до ме діа-на силь ст ва та ме діа-
ма ні пу ля цій, уте чі від ре аль нос ті в ла бі рин ти вір -
ту аль но го сві ту, по ши рен ню ме діа-за леж нос тей

Стат тя «Упро вад жен ня еле мен тів проб лем -
но го на вчан ня — за сіб роз крит тя твор чих здіб -
нос тей уч нів на уро ці ма те ма ти ки»
Плет ньо ва Люд ми ла Ми хай лів на, учи тель ма те -
ма ти ки, Кри во різь кий при род ни чо-на уко вий лі -
цей Дніп ро пет ров  ської обл..
Ано та ція: У стат ті до слід жу ють ся шля хи під ви -
щен ня ефек тив нос ті уро ку ма те ма ти ки че рез за -
сто су ван ня еле мен тів проб лем но го на вчан ня та,
як на слі док, роз ви ток кри тич но го мис лен ня уч ня,
сти му лю ван ня йо го мо ти ва ції в умо вах про філь -
но го на вчан ня

Стат тя «Ін но ва цій ні під хо ди що до ви хо ван -
ня під рос та ю чо го по ко лін ня»

Прі мак На та лія Вік то рів на, за ступ ник ди рек то ра
з на вчаль но-ви хов ної ро бо ти, Но во олек сан д рів -
 ський НВК «за галь но ос віт ній на вчаль ний за клад
І–ІІ сту пе нів — до шкіль ний на вчаль ний за клад»
До ма нів  сько го рай о ну Ми ко ла 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 для до сяг нен ня успі ху
важ ли вим є ви ник нен ня в уч нів влас ної мо ти -
вації. Для цьо го не об хід но, щоб уч ні зна ли, яких
ре зуль та тів від них че кає вчи тель і за яки ми кри -
те рі я ми бу де оці не на їх ді яль ність. Сам учи тель
за ці кав ле ний у то му, щоб уч ні от ри ма ли більш ви -
со кі ре зуль та ти й до сяг ли знач но го осо бис то го
успі ху

Роз роб ка уро ку «Фор му ван ня плав но го віль -
но го мов лен ня при чи тан ні й ви мо ві ри мо ва них
ряд ків» з ло го пе дії в 5-му кла сі
Про коп чук Ан на Сер гі їв на, ло го пед, Кра ма тор -
 ська шко ла-ін тер нат № 18 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 пра цю ва ти
над вір шем; на вча ти ся кон т ро лю ва ти ди хан ня;
до три му ва тись ін то на ції; за кріп лю ва ти на вич ки
з тех ні ки мов лен ня; за кріп лю ва ти вмін ня зла год -
же ної ро бо ти в гру пі

Май с тер-клас для вчи те лів «Ре сур си Сві то -
во го оке а ну. Проб ле ма за бруд нен ня вод» з гео -
гра фії
Про хор чук Андрій Фе до ро вич, учи тель гео гра фії,
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 май с тер-кла су, ме та
яко го — сис те ма ти зу ва ти знан ня, на бу ті у про це -
сі ви вчен ня роз ді лу «Оке а ни»; сфор му ва ти по -
нят тя про різ но ма ніт ність скар бів Сві то во го оке -
а ну та ви зна чи ти на слід ки впли ву гос по дар  ської
ді яль нос ті лю ди ни; роз ви ва ти вмін ня ви ко -
ристан ня ін тер ак тив них тех но ло гій на уро ках
гео гра фії; ви хо ву ва ти по чут тя ко лек ти віз му, від -
по ві даль нос ті за чис то ту на вко лиш ньо го се ре до -
ви ща

Стат тя «Ви ко ри стан ня на оч нос ті як за со бу
фор му ван ня в шко ля рів об раз них уяв лень і по -
нять про іс то рич не ми ну ле»
Раб чев  ська Вік то рія Ва ди мів на, за ступ ник ди рек -
то ра з ви хов ної ро бо ти, учи тель іс то рії та основ
мо раль ної ети ки, Кри во різь ка шко ла № 85 Дніп -
ро пет ров  ської обл.
Ано та ція: Ме та ро бо ти — ви вчи ти ефек тив ність
ви ко ри стан ня на оч них за со бів на уро ках іс то рії;
вплив їх на до ступ ність і якість одер жу ва них
знань уч ня ми

Роз роб ка тре нін гу для вчи те лів «За сто су ван -
ня но віт ніх ме то дів у ви кла дан ні все світ ньої
істо рії»
Ро жен ко Те тя на Пет рів на, учи тель іс то рії та сус -
піль них дис цип лін, Сум  ська спе ці а лі зо ва на шко -
ла № 25.
Ано та ція: План-кон с пект тре нін гу, ме та яко го —
ознай о ми ти з но віт ні ми ме то да ми на вчан ня, сха -
рак те ри зу ва ти ін тер ак тив не на вчан ня, роз по -
вісти про за сто су ван ня ін тер ак тив них ме то дів

у ви кла дан ні все світ ньої іс то рії, на га да ти про
роль ком пе тен т нос тей у фор му ван ні гу ма ніс тич -
но го сві то гля ду су час но го шко ля ра; фор му ва ти
но віт ні ме то дич ні під хо ди із за сто су ван ням ін тер -
ак тив них ме то дів ро бо ти на уро ках все світ ньої іс -
то рії; ви хо ву ва ти іні ці а тив ну, здат ну прий ма ти
не стан дар т ні рі шен ня лю ди ну, то ле ран т но го, ви -
со ко мо раль но го вчи те ля

Ме то дич на роз роб ка «Ро бо та з об да ро ва ни -
ми: ін но ва цій ний по шук і пер с пек ти ви»

з фі зи ки
Ро ко вець Лю бов Во ло ди ми рів на, учи тель фі зи ки
і ас т ро но мії, Куй би шев  ський НВК Сні гу рів  сько го
рай о ну Ми ко ла 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 го лов ною проб ле мою
су час но го на вчан ня є ви хо ван ня все біч но роз ви -
не ної осо бис тос ті із влас ним ме ха ніз мом орі єн та -
ції і са мо ре гу ля ції в су час но му ін фор ма цій но му
прос то рі — лю ди ни з ін тег ра тив ним мис лен ням.
А це мож ли во зро би ти ли ше за умов ін тег ро ва ної
осві ти

Стат тя «Усе ге ні аль не — прос те: ви ко ри стан -
ня прос тих ма те ма тич них рів нос тей у розв’язан -
ні фі зич них за дач різ но го рів ня склад нос ті»
Са дов ні чен ко Оле на Гри го рі їв на, учи тель фі зи ки,
Ку ра хів  ська шко ла № 5 Мар’їн  сько го р-ну
Донець 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 ди ти на по вин на не
тільки ово ло ді ти ме то ди кою розв’язан ня фі зич -
ної за да чі за до по мо гою фі зич них і ма те ма тич них
фор мул, а й умін ням до вес ти фі зич ну за да чу
до ло гіч но го за вер шен ня, зро бив ши всі не об хід ні
роз ра хун ки і оці нив ши от ри ма ний ре зуль тат

Стат тя «Ви ко ри стан ня роз ви валь ної каз ко -
те ра пії при ви вчен ні основ ал го рит мі за ції

про гра му ван ня в за галь но ос віт ній шко лі» з ін -
фор ма ти ки
Са мар  ська Ма рія Ва си лів на, учи тель ін фор ма ти -
ки, прак тич ний пси хо лог, Бі ло зер  ська шко ла
№ 18 Доб ро піль  ської мі ськ ра ди 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 в прак ти ці ро бо ти з об -
да ро ва ни ми уч ня ми при ви вчен ні ін фор ма ти ки
во на час то ви ко рис то вує роз ви валь ну каз ку з гу -
мо ром. Так, ко жен роз діл кур су про гра му ван ня
(на прик лад, лі ній ні, роз га лу же ні, цик ліч ні ал го -
рит ми то що) по чи на єть ся са ме з роз гля ду не -
тради цій них за дач каз ко во го ти пу з еле мен та ми
гу мо ру

Стат тя «Ро бо та з уч ня ми, схиль ни ми до ви -
вчен ня біо ло гії»
Са ні на Оль га Юрі їв на, учи тель біо ло гії, Но во іва -
нів  ська шко ла Юр’їв  сько го рай о 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, див ля чись на сво їх ви -
хо ван ців, учи тель ба чить по тен цій них пе ре -
можців. Для от ри ман ня доб рих ре зуль та тів він
по ви нен по стій но пра цю ва ти з уч ня ми, схиль ни -
ми до ви вчен ня біо ло гії, під ви щу ва ти са мо оцін ку
й удос ко на лю ва ти знан ня з пред ме та

Стат тя «Роз ви ток клю чо вої ком пе тен т нос ті
«умін ня вчи ти ся» уч ня по чат ко вої шко ли»
Се ме нець Лю бов Ми ко ла їв на, учи тель по чат ко -
вих кла сів, ме то дист, Дзер жин  ська шко ла № 17
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 вчи те ле ві не об хід но
зна ти й ура хо ву ва ти як спри ят ли ві, так і не спри -
ят ли ві умо ви фор му ван ня в мо лод ших шко ля рів
по зи тив них мо ти вів учін ня. Тре ба спи ра ти ся
на по зи тив не став лен ня до шко ли біль шос ті пер -
шо клас ни ків, го тов ність сприй ма ти й на слі ду ва -
ти, гос т ру по тре бу в но вих вра жен нях, при род ну
до пит ли вість

Роз роб ка се мі на ру для вчи те лів «Труд но щі
ви вчен ня лек си ки» з ан г лій  ської мо ви
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Со ко ло ва Юлія Іва нів на, учи тель, Ізма їль  ська
шко ла № 7 Оде  ської обл.
Ано та ція: Цикл муль ти ме дій них пре зен та цій для
вчи тель  сько го се мі на ру на за яв ле ну те му

Про ект «Вза є мо дія та на ступ ність до шкіль -
ної і по чат ко вої ла нок осві ти»
Ста ро ди но ва Окса на Вік то рів на, за ступ ник ди -
рек то ра з на вчаль но-ви хов ної ро бо ти, учи тель за -
ру біж ної лі те ра ту ри, Са мар  ська шко ла Пет ро пав -
лів  сько го рай о ну Дніп ро пет ров  ської обл..
Ано та ція: Роз роб ка про ек ту зу мов ле на не об хід -
ніс тю ство рен ня умов для пе ре хо ду ди ти ни з ди -
тя чо го сад ка в шко лу, який є важ ли вим ета пом її
жит тя, пов’яза ним не ли ше зі змі ною се ре до ви ща
роз вит ку, а й із від по від ни ми про це са ми са мо ус -
ві дом лен ня, із зі ткнен ням з но ви ми проб ле ма ми,
від крит тям у со бі но вих мож ли вос тей то що

Ме то дич на роз роб ка «Ме то ди ка фор му ван -
ня куль ту ри пра ці уч нів на уро ках об слу го ву ю -
чої пра ці»
Сте пан чак Окса на Ми хай лів на, учи тель, Дро го -
биць ка шко ла № 17 Львів  ської обл..
Ано та ція: Ме та до слід жен ня — те о ре тич но об ґ -
рун ту ва ти і прак тич но пе ре ві ри ти ме то ди ку фор -
му ван ня куль ту ри пра ці уч нів основ ної шко ли
на уро ках об слу го ву ю чої пра ці

Стат тя «Фор му ван ня й роз ви ток твор чої
осо бис тос ті на за нят тях з ма те ма ти ки шля -

хом за про вад жен ня в на вчаль но-ви хов ний про -
цес ін но ва цій них освіт ніх тех но ло гій»
Сто ляр чук Ва лен ти на Андрі їв на, ви кла дач ма те -
ма ти ки, Ржи щів  ський бу ді вель ний тех ні кум Ка -
гар лиць ко го рай о ну Ки їв  ської обл.
Ано та ція: У стат ті роз гля да єть ся проб ле ма фор -
му ван ня та роз вит ку твор чо го мис лен ня на за нят -
тях з ма те ма ти ки. Ви ок рем лю ють ся су час ні освіт -
ні тех но ло гії та на во дять ся при кла ди тех но ло гій,
які спри яють роз вит ку твор чо го мис лен ня уч нів
на уро ках ма те ма ти ки

Стат тя «Ме то ди ка за сто су ван ня вправ на
гім нас тич ній стін ці»
Су хець ка Світ ла на Іва нів на, учи тель фі зич ної
куль ту ри, Кри во різь ка шко ла № 115 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 під час ви вчен ня та за -
сто су ван ня вправ на гім нас тич ній стін ці тре ба до -
три му ва тись ди дак тич них прин ци пів на вчан ня,
ура хо ву ва ти фі зич ні мож ли вос ті, ві ко ві та ста те ві
особ ли вос ті уч нів

Стат тя «Прий о ми і ме то ди фор му ван ня вмінь
і на ви чок уч нів при ви вчен ні біо ло гії в шос то му
кла сі»
Та гун Лі лія Євге нів на, учи тель біо ло гії, Ко рос тен -
 ський мі  ський лі цей 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 фор му ван ня знань
окре мо від чут тє во-прак тич них дій і, на впа ки, ви -
ко нан ня прак тич них дій без осмис лен ня їх ме ти
не мо жуть за без пе чи ти міц но го за сво єн ня уч ня -
ми знань та вмінь, ви ко нан ня на вчаль но-ви хов -
них за вдань

Стат тя «За сто су ван ня ре сур сів «Hot
Potatoes» під час на вчан ня мо лод ших шко ля рів»
Та ран Анас та сія Оле гів на, учи тель по чат ко вих
кла сів, Бі ло зер  ська шко ла № 13 Доб ро піль  ської
мі ськ ра ди До нець кої обл.
Ано та ція: Ме та стат ті — уза галь ни ти ві до мос ті
про особ ли вос ті ре сур сів «Hot Potatoes», окрес -
ли ти їх ню роль і міс це під час на вчан ня мо лод ших
шко ля рів

Стат тя «Ко о пе ра тив не на вчан ня на уро ках
хі мії»

Те леп не ва На та лія Фе до рів на, учи тель хі мії, Кри -
во різь ка шко ла № 55 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 спіль на ро бо та сприяє
роз вит ку ін те лек ту, гли бо ко му ово ло дін ню знан -

ня ми та вмін ня ми, фор му ван ню по зи тив них вза є -
мо від но син між уч ня ми

Ме то дич на роз роб ка «Від кре а тив но го вчи -
те ля до успіш но го уч ня»

Три пуз Те тя на Ми ко ла їв на, учи тель ма те ма ти ки,
Куй би шев  ський НВК «за галь но ос віт ній на вчаль -
ний за клад І–ІІІ ст. — до шкіль ний на вчаль ний за -
клад» Сні гу рів  сько го рай о ну Ми ко ла їв  ської обл..
Ано та ція: Ме та про ек ту — спри я ти під ви щен ню
рів ня ви кла дан ня при род ни чих дис цип лін, ви хо -
ван ню твор чої осо бис тос ті пе да го га, яко го ха рак -
те ри зує ви со кий рі вень про фе сій ної куль ту ри;
по ка за ти те о ре тич ні та прак тич ні об ґ рун ту ван ня
про ек т ної тех но ло гії, яка за без пе чить фор му ван -
ня син те тич но го ти пу мис лен ня вчи те ля й уч ня

Стат тя «Фор му ван ня клю чо вих ком пе тен т -
нос тей мо лод ших шко ля рів у кон тек с ті ви кли ків
сьо го ден ня»
Тро цен ко Га ли на Ми ко ла їв 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 основ ною ме тою по чат -
ко вої за галь ної осві ти є все біч ний роз ви ток і ви -
хо ван ня осо бис тос ті че рез фор му ван ня в уч нів
ба жан ня і вмін ня вчи ти ся, пов но цін них мов лен -
нє вих, чи таць ких, об чис лю валь них умінь і на ви -
чок, на ви чок здо ро во го спо со бу жит тя

Уза галь нен ня до сві ду на те му: «Со ці аль ний
роз ви ток ді тей на уро ках ан г лій  ської мо ви з ви -
ко ри стан ням про ек т них тех но ло гій» з ан г лій -
 ської мо ви
Труш Те тя на Гри го рів на, учи тель ан г лій  ської
мови, Ні ко поль  ська шко ла № 13 Дніп ро пет ров -
 ської обл..
Ано та ція: Про ек т на ро бо та до зво ляє: ефек тив но
ре алі зу ва ти ко му ні ка тив ний під хід у на вчаль но -
му про це сі з іно зем ної мо ви, а са ме: ви вчен ня
мови че рез осо бис ту ді яль ність, ово ло дін ня мо -
вою в про це сі спіл ку ван ня; за без пе чи ти ак тив ну
прак ти ку для кож но го уч ня гру пи з ме тою фор -
му ван ня не об хід них умінь і на ви чок мов лен нє вої
ді яль нос ті, а та кож лін г віс тич ну ком пе тен цію
на рів ні, ви зна че но му про гра мою; знай о ми ти
з кра єз нав чою те ма ти кою і шу ка ти спо со би
вклю чен ня в ак тив ний діа лог куль тур, сприй ма ти
мо ву як за сіб між куль тур ної вза є мо дії

Стат тя «Ви ко ри стан ня ін но ва цій них тех но -
ло гій на уро ках фі зич ної куль ту ри»
Ту я хо ва Вік то рія Ва лен ти нів на, учи тель фі зич ної
куль ту ри, Друж ків  ська шко ла № 12 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 су час ний пе да гог по ви -
нен дос ко на ло во ло ді ти знан ня ми в об лас ті пед -
тех но ло гій і успіш но за сто со ву ва ти їх на сво їх
уро ках. Учи тель, ви ко рис то ву ю чи су час ні тех но -
ло гії, мо же не ли ше вдос ко на лю ва ти фі зич ні
якос ті, а та кож роз ви ва ти твор чий по тен ці ал
учнів

Ме то дич на роз роб ка «Автор  ська тех но ло гія
офор м лен ня і пре зен та ція на уко во-до слід ниць -
кої ро бо ти»
Фі ла то ва Га ли на Пав лів на, учи тель ні мець кої мо -
ви, Хар ків  ська спе ці а лі зо ва на шко ла № 134.
Ано та ція: У ма те рі а лі на за яв ле ну те му ав тор ка
пи ше, що про філь не на вчан ня в спе ці а лі зо ва ній
шко лі пе ред ба чає прак тич не опа ну ван ня уч ня ми
мов лен нє вих ком пе тен цій на рів ні, до стат ньо му
для здій с нен ня ін шо мов но го спіл ку ван ня (рі вень
В2 — С1). Особ ли ву ува гу при ді ле но роз вит ку со -
ці о куль тур ної ком пе тен ції, що дає змо гу ви хо ва -
ти ак тив ну осо бис тість, під го тов ле ну до учас ті
в діа ло зі куль тур. Ве ли ке зна чен ня в ре алі за ції
гума ні тар но го про фі лю зай має сис тем на ро бо та
з об да ро ва ни ми уч ня ми в шкіль них на уко вих то -
ва рис т вах, мов них клу бах, гур т ках

Стат тя «Фор му ван ня жит тє вих на ви чок без -
пе ки жит тє ді яль нос ті в умо вах на вчаль но-ви -
хов но го про це су»

Ча ус Люд ми ла Вік то рів на, за ступ ник ди рек то ра
з на вчаль но-ви хов ної ро бо ти, Пер шот ра вен  ська
шко ла № 5 Дніп ро пет ров  ської обл.
Ано та ція: У ма те рі а лі ав тор ка пи ше, що ме тою
ро бо ти шко ли з без пе ки жит тє ді яль нос ті є фор -
му ван ня в уч нів сві до мо го став лен ня до жит тя
і здо ров’я, ово ло дін ня осно ва ми здо ро во го спо со -
бу жит тя, жит тє ви ми на вич ка ми без печ ної для
жит тя і здо ров’я по ве дін ки. Пе да го гам тре ба до -
би ра ти та кий зміст, фор ми ро бо ти, які б до зво ли -
ли ди ти ні від чу ти не ли ше цін ність сво го жит тя
та здо ров’я, а й свої мож ли вос ті у зміц нен ні та
збе ре жен ні йо го, під го ту ва ли до чіт ких дій у не -
без печ них си ту а ці ях, спри я ли ви хо ван ню са мо -
стій нос ті й від по ві даль нос ті, не до пус ка ли ви ник -
нен ня стра ху

Стат тя «Ви вчен ня еле мен тів гео мет рії
на уро ках ма те ма ти ки в 1-му кла сі з ви -

кори стан ням ін но ва цій них тех но ло гій і ме то дів
на вчан ня»
Чиг рин Оле на Ана ні їв на, учи тель по чат ко вих
кла сів, Під гай ців  ський НВК «ЗОШ І–ІІІ сту пе -
нів — гім на зія» Луць ко го р-ну Во лин  ської обл.
Ано та ція: У стат ті роз кри то особ ли вос ті ви вчен -
ня гео мет рич но го ма те рі а лу на уро ках ма те ма -
тики в умо вах ре алі за ції но во го Дер жав но го стан -
дар ту по чат ко вої за галь ної осві ти че рез ін но ва -
цій ні тех но ло гії та ме то ди на вчан ня

Ме то дич на роз роб ка «Ко рек цій но-роз ви -
валь на ро бо та на уро ках му зи ки»
Чу бук Ін на Гри го рів на, учи тель му зи ки, При луць -
ка спе ці аль на шко ла-ін тер нат 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 уро ках му зи ки ви -
хову єть ся по чут тя від по ві даль нос ті за за галь ну
спра ву, ро зу мін ня ко лек тив ної пра ці, дис цип лі -
но ва ність, то ва ри  ське до вір’я, впев не ність у сво -
їх си лах. Це ду же важ ли во, бо ді ти з особ ли ви ми
по тре ба ми час то бу ва ють за мкне ни ми, ма ло спіл -
ку ють ся один з од ним, у ба га тьох з них по га но
роз ви ну ті вмін ня та на вич ки ко лек тив ної ді яль -
нос ті

Стат тя «Інтег ра ція ін фор ма ти ки в уро ки ма -
те ма ти ки»
Чуп ри на Ка те ри на Іва нів на, учи тель ма те ма ти ки,
Сте па нів  ський НВК Кри ни чан  сько го рай о 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 особ ли вої ува ги за слу -
го вує вста нов лен ня тіс них, вза є мо ви гід них зв’яз -
ків між ма те ма ти кою та ін фор ма ти кою — дво ма
освіт ні ми га лу зя ми, які є ви зна чаль ни ми в під го -
тов ці осо бис тос ті до жит тя в но во му ін фор ма цій -
но му сус піль ст ві

Стат тя «Ін но ва цій ні фор ми са мо ос віт ньої ді -
яль нос ті пе да го га в сис те мі не пе рер в ної осві ти»
Шов коп ляс Те тя на Іва нів на, учи тель по чат ко вих
кла сів, за ступ ник ди рек то ра з на вчаль но-ме то -
дич ної ро бо ти, Дзер жин  ська шко ла № 17 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 са мо ос ві та по вин на бу -
ти без пе рер в ною, спри я ти ово ло дін ню пе да го гом
і за сто су ван ню про фе сій них знань у йо го прак -
тич ній ді яль нос ті

Ме то дич ний по сіб ник «Фор му ван ня цін -
ніс но го став лен ня до об ра зот вор чо го мис -

тец т ва шля хом про ве ден ня пред мет них тиж нів»
з об ра зот вор чо го мис тец т ва в 5-му кла сі
Шуд рак Ган на Юрі їв на, за ступ ник ди рек то ра
з на вчаль но-ви хов ної ро бо ти, Чу гу їв  ський НВК
№ 6 ім. три чі Ге роя Ра дян  сько го Со ю зу І. М. Ко -
же ду ба Хар ків  ської обл.
Ано та ція: Ме то дич ні роз роб ки до по мо жуть у під -
бо рі ма те рі а лу при під го тов ці до тиж ня об ра зот -
вор чо го мис тец т ва, де ши ро ко ви ко рис то ву ють ся
іг ри, впра ви, сце на рії свят та роз ваг, які да ють
змо гу під ви щи ти ефек тив ність за сво єн ня знань,
про бу ди ти ін те рес і сти му лю ва ти мо ти ва цію, на -
вчи ти са мо стій но мис ли ти й ді яти, по ліп ши ти
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кон т роль над ви ко нан ням за вдань, роз ви ва ти
твор чий по тен ці ал уч нів

Ме то дич на роз роб ка «Ви ко ри стан ня ін тер -
ак тив них ме то дів на вчан ня на уро ках лі те -

ра тур но го чи тан ня та ук ра їн  ської мо ви в по чат -
ко вих кла сах»
Шу ма ко ва Оле на Пет рів на, учи тель по чат ко вих
кла сів, Но вот ро їць ка шко ла Бер дян  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 ін тер ак тив ні тех но ло гії
да ють мож ли вість за без пе чи ти гли би ну ви вчен ня
зміс ту. Учні осво юють усі рів ні пі знан ня (знан ня,
ро зу мін ня, за сто су ван ня, ана ліз, син тез, оцін ку).
При цьо му від со ток уч нів, які за сво ї ли знан ня, до -
сить ви со кий

Ме то дич на роз роб ка «Прак тич не за сто -
суван ня по чат ків ін фор ма цій них тех но ло гій
у на вчаль но му про це сі на уро ках ма те ма ти ки»
з ма те ма ти ки в 5–6-х кла сах
Юрчен ко Іри на Ана то лі їв на, учи тель ма те ма ти ки,
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 уч нів 5–6-х кла сів уже
ви роб ле ні пев ні на вич ки об роб ки ін фор ма ції че -
рез су час ні комп’ютер ні тех но ло гії, то му мож на
ста ви ти пе ред ни ми за вдан ня за сто су ван ня їх при
розв’язу ван ні ма те ма тич них за дач прак тич но го
зміс ту

Стат тя «Со ці аль но-пе да го гіч ні умо ви збе ре -
жен ня ре про дук тив но го здо ров’я мо ло ді
як осно ви фор му ван ня здо ро вої на ції»
Юси чен ко Ан на Вік то рів на, со ці аль ний пе да гог,
Без д риць ка шко ла Сум  сько го рай о ну Сум -
 ської обл..
Ано та ція: У стат ті роз кри то й об ґ рун то ва но сут -
ність ре про дук тив но го здо ров’я мо ло ді, про ана -
лізо ва но нор ма тив ні до ку мен ти із за зна че но го
пи тан ня, ви яв ле на роль і со ці аль но-пе да го гіч ні
умо ви про світ ниц т ва мо ло ді зі збе ре жен ня ре -
про дук тив но го здо ров’я як осно ви здо ро во го
спосо бу жит тя

Розв’язу ван ня сте рео мет рич них за дач на
об чис лен ня

Яцке вич Га ли на Тро хи мів на, учи тель ма те ма ти -
ки, Мли нів  ська за галь но ос віт ня шко ла № 3 Рів -
нен  ської обл.
Ано та ція: Ме та ро бо ти — по ка за ти, як за без пе -
чити фор му ван ня вмінь розв’язу ван ня сте рео -
мет рич них за дач на об чис лен ня в про це сі ви вчен -
ня кур су гео мет рії 11 кла су; роз ро би ти ал го ритм
ро бо ти над сте рео мет рич ною за да чею; по ка за ти
за пис розв’яз ку за да чі пись мо во й за до по мо гою
ма те ма тич них сим во лів

Стат тя «Пе да го гіч на тех ні ка — осно ва на -
вчаль ної успіш нос ті уч нів»
Яцу но ва Га ли на Іго рів на, ви кла дач, Львів  ське ви -
ще про фе сій не учи ли ще транс пор т них тех но ло -
гій та сер ві су На ці о наль но го транс пор т но го уні -
вер си те ту.
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 зов сім не дру го ряд не
зна чен ня має те, як ми ре алі зо ву є мо на уро ці свої
про фе сій ні фа хо ві знан ня, до во ди мо на вчаль ний
ма те рі ал до кож но го уч ня. На та кі пи тан ня від по -
ві дає тех ні ка пе да го гіч ної ді яль нос ті ви кла да ча

Му зи ка

Роз роб ка уро ку «Му зич на фор ма. Дво час -
тин на бу до ва му зи ки» з му зи ки в 3-му кла сі
Вол ко ва Іри на Ми хай лів на, учи тель му зич но го
мис тец т ва, Ки їв  ська шко ла № 169.
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 та уяв лен ня уч нів
про фор му му зи ки; ознай о ми ти ді тей із дво -
частин ною бу до вою му зич но го тво ру; роз ви ва ти

во каль ні на вич ки, ла до ве та рит міч не чут тя уч нів;
ви хо ву ва ти ес те тич ний смак шко ля рів

Роз роб ка уро ку «На ші ве ли кі ук ра їн  ські су -
час ни ки» з му зи ки у 8-му кла сі
Геть ман Ми ко ла Пав ло вич, учи тель му зич но го
мис тец т ва, Зідь ків ська шко ла ім. Г. І. Ков ту на Змі -
їв  сько го рай о 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 твор чість
ук ра їн  ських ком по зи то рів по чат ку ХХ сто літ тя —
М. Ле он то ви ча, К. Сте цен ка, Я. Сте по во го; під -
крес ли ти від по від ність їх му зи ки іде а лам кра си
та прав ди

Роз роб ка уро ку «Ду хов на му зи ка» з му зи ки
в 6-му кла сі
Мов чан На та лія Олек сан д рів на, учи тель му зич -
но го мис тец т ва, Дніп ро дзер жин  ська шко ла № 28
Дніп ро пет ров  ської обл.
Ано та ція: Роз роб ка уро ку, ме та яко го — ознай о -
ми ти з особ ли вос тя ми ду хов ної му зи ки й ха рак -
тер ни ми озна ка ми жан рів ме си та хо ра лу, з особ -
ли вос тя ми вті лен ня ду хов ної му зи ки у твор чос ті
Й. С. Ба ха; роз ви ва ти вмін ня уваж но слу ха ти
духов ну му зи ку й да ва ти ха рак те рис ти ку особ ли -
вим за со бам му зич ної ви раз нос ті, умін ня зна хо -
ди ти на слух та ана лі зу ва ти ха рак тер ні озна ки
меси та хо ра лу, роз ви ва ти вмін ня ви слов лю ва ти
му зич ні вра жен ня від про слу ха но го тво ру, умін -
ня ви раз но ви ко ну ва ти піс ню під аком па не мент
і фо но грам ний суп ро від; ви хо ву ва ти ін те рес
до слу хан ня ду хов ної му зи ки та ви ко нан ня ди тя -
чих пі сень ук ра їн  ських ком по зи то рів

Роз роб ка уро ку «Жан ро ва па літ ра ін стру -
мен таль ної му зи ки» з му зи ки в 6-му кла сі
Но ві ко ва Юлія Ана то лі їв на, учи тель му зич но го
мис тец т ва, Пу тивль  ська шко ла № 2 ім. Г. Я. Ба зи -
ми Сум  ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко го — по -
знай о ми ти з особ ли вос тя ми ін стру мен таль ної
музи ки й ха рак тер ни ми озна ка ми жан рів ка мер -
но-ін стру мен таль ної му зи ки, їх кла си фі ка цією,
роз гля ну ти різ ни цю між ін стру мен таль ни ми ка -
мер ни ми та сим фо ніч ни ми тво ра ми; роз ви ва ти
вмін ня уваж но слу ха ти ка мер но-ін стру мен таль ну
му зи ку та зна хо ди ти на слух ха рак тер ні озна ки її
жан рів, зна хо ди ти вза ємо зв’язок між жан ра ми й
ха рак тер ни ми за со ба ми ви раз нос ті тво ру, роз ви -
ва ти вмін ня ви слов лю ва ти му зич ні вра жен ня від
про слу ха них тво рів, во каль но-хо ро ві на вич ки;
ви хо ву ва ти ін те рес до слу хан ня кла сич ної ка мер -
но-ін стру мен таль ної му зи ки й ви ко нан ня ди тя -
чих пі сень су час них ук ра їн  ських ком по зи то рів

Роз роб ка уро ку «Хо ро ва ду хов на му зи ка
(рек ві єм)» з му зи ки в 6-му кла сі
По рож нюк Ган на Во ло ди ми рів на, учи тель му зич -
но го мис тец т ва, Слов’ян  ська шко ла № 13 До нець -
кої обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко го —
роз кри ти зна чен ня твор чос ті В. А. Мо цар та у сві -
то вій му зи ці; на при кла ді йо го твор чос ті по ка за ти
мож ли вос ті му зи ки у вті лен ні різ но ма ніт них ста -
нів ду ші; да ти ви зна чен ня по нять «рек ві єм», «Dies
irae»; роз ви ва ти вмін ня вдум ли во сприй ма ти й ін -
тер пре ту ва ти контр ас т ні за зміс том і зву чан ням
тво ри, на вич ки емо цій но ви раз но го ви ко нан ня
му зи ки; при щеп лю ва ти ес те тич ний смак, ви хо ву -
ва ти ін те рес до твор чос ті Мо цар та

Роз роб ка уро ку «Рок-опе ра» з му зи ки в 7-му
кла сі
Си до рен ко Люд ми ла Олек сан д рів на, учи тель му -
зич но го мис тец т ва, Ні жин  ська шко ла № 15 Чер ні -
гів  ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко го —
сфор му ва ти по нят тя про рок-опе ру, опе ру, ліб ре -
то, умін ня ана лі зу ва ти, уза галь ню ва ти, ро би ти
ви снов ки, роз ви ва ти спі во чий го лос, му зич ний
слух, ін те рес до про ек т ної ді яль нос ті, по тре бу ви -
яви ти се бе в різ но ма ніт них ви дах му зич ної ді яль -
нос ті, ви хо ву ва ти по чут тя пре крас но го, спри я ти
роз вит ку ес те тич ної сфе ри осо бис тос ті

Ме то дич на роз роб ка «Не склад на гар мо ні за -
ція та ство рен ня му зич но го суп ро во ду до пі сень
шкіль но го ре пер ту а ру»
Скар жа нов  ський Ігор Бо ри со вич, ви кла дач му зи -
ки, 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 ма те рі а лі на за яв ле ну те му з до сві ду
ро бо ти ав тор пи ше, що вчи те ле ві по чат ко вих кла-
сів не об хід но твор чо му зи ку ва ти, гра ти на слух,
гар мо ні зу ва ти прос ті ме ло дії, ство рю ва ти аком -
па не мент з пі сень шкіль но го ре пер ту а ру, умі ти
транс по ну ва ти, чи та ти нот ний текст з ар ку ша

Роз роб ка уро ку «За со би му зич ної ви раз нос -
ті» з му зи ки в 5-му кла сі
Тіш кі на Ін на Ана то лі їв на, учи тель, 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 — че рез іг ро ві та твор чі фор ми ро бо ти
ви яви ти й по ка за ти твор чій по тен ці ал, твор чу ін -
ди ві ду аль ність кож ної ди ти ни

Роз роб ка уро ку «На род ні му зич ні ін стру мен -
ти» з му зи ки в 5-му кла сі
Ше ті ло ва На та лія Ми хай лів на, учи тель му зич но -
го мис тец т ва та ху дож ньої куль ту ри, Сє вє ро до -
нець ка шко ла № 6 Лу ган  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 на род ні
інстру мен ти; по гли би ти знан ня про твор чість на -
род но го ін стру мен таль но го ан сам б лю «Тро їс ті
му зи ки»; роз ви ва ти пі зна валь ний ін те рес до ук -
ра їн  сько го мис тец т ва, во каль но-хо ро ві на вич ки;
ху дож ній, му зич ний, ес те тич ний сма ки; ви хо ву -
ва ти лю бов до ук ра їн  ської на род ної му зи ки

Обра зот вор че мис тец т во

Роз роб ка уро ку «На род ні про мис ли» з об ра -
зот вор чо го мис тец т ва в 5-му кла сі
Бру си ло Світ ла на Ми хай лів на, учи тель об ра зот -
вор чо го мис тец т ва, Три піль  ська шко ла Обу хів -
 сько го рай о ну Ки їв  ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле ну те му,
ме та яко го — ознай о ми ти уч нів з по нят тям «на -
род ні про мис ли»; по знай о ми ти з про мис ла ми, які
іс ну ють, по ка за ти на на оч них по сіб ни ках; учи ти
ру ка ми лі пи ти з гли ни, ви ко рис то ву ю чи най ві до -
мі ші тех ні ки; роз ви ва ти дріб ну мо то ри ку рук,
кру го зір, ло гіч не мис лен ня, зо ро ве сприй ман ня,
уяву, пам’ять; ви хо ву ва ти ін те рес до мис тец т ва,
до ми ну ло го, дбай ли ве став лен ня до пред ме тів
ста ро ви ни, лю бов до ро бо ти, якою зай ма єш ся,
вза є мо по ва гу

Роз роб ка уро ку «Ство рен ня су ве ні ра (тех ні -
ка кві лінг)» з об ра зот вор чо го мис тец т ва в 7-му
кла сі
Ве ре ща гі на Вік то рія Ми ко ла їв на, ке рів ник гур т -
ка, Енер го дар  ський НВК № 5 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 — ознай о ми ти з ви ра жаль ни ми мож -
ли вос тя ми па пе роп лас ти ки й особ ли вос тя ми
робо ти в тех ні ці кві лінг; роз ви ва ти прос то ро ву
уяву, на вич ки та вмін ня ро бо ти з па пе ром, око -
мір, фан та зію; ви хо ву ва ти аку рат ність, зі бра -
ність, пра цьо ви тість, ес те тич ний смак

Роз роб ка уро ку «Скет чинг у жи во пис ній тех -
ні ці» з об ра зот вор чо го мис тец т ва в 7-му кла сі
Да ви ден ко-Орло ва На та лія Ле о ні дів на, учи тель
об ра зот вор чо го мис тец т ва, Кри во різь ка шко ла
№ 128 Дніп ро пет ров  ської обл.
Ано та ція: Ві део урок на за яв ле ну те му

Роз роб ка уро ку «Ча рів на пташ ка» з ліп лен -
ня в 5-му кла сі

Ка ра чен це ва Оле на Во ло ди ми рів на, май с тер ви -
роб ни чо го на вчан ня, Ма ло бі ло зер  ська спе ці а лі -
зо ва на ес те тич на шко ла-ін тер нат II–III сту пе нів
«Ди вос віт» Ва си лів  сько го рай о 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 ді ап ре зен та ція до да єть ся),
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ме та яко го — ознай о ми ти з основ ни ми сек ре та ми
ви го тов лен ня на род ної гли ня ної іг раш ки; на вчи -
ти лі пи ти сви щик у ви гля ді пташ ки; роз по віс ти
про іс то рію ви ник нен ня гли ня ної іг раш ки, її зна -
чен ня; удос ко на лю ва ти на вич ки ро бо ти з гли ною,
умін ня пе ре да ва ти фор му й плас ти ку пта хів
на осно ві тво рів на род но го мис тец т ва; спри я ти
фор му ван ню по ва ги до пра ці на род них май ст рів
і ро зу мін ню кра си ке ра міч но го мис тец т ва; до по -
мог ти знай ти свій ін ди ві ду аль ний стиль; ви хо ву -
ва ти лю бов до ке ра мі ки

Роз роб ка уро ку «Те ма тич ний на тюр морт
у тех ні ці ап лі ка ція “Ча рів ний світ ре чей”» з об -
ра зот вор чо го мис тец т ва в 6-му кла сі
Ко тель ни ко ва На та лія Олек сан д рів на, учи тель
об ра зот вор чо го мис тец т ва, Сум  ська шко ла № 7.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко го — за -
кріп лю ва ти знан ня, умін ня й на вич ки з ком по зи -
ції при ви ко нан ні ап лі ка ції на тюр мор ту, вчи ти
ство рю ва ти ви раз ний ху дож ній об раз за со ба ми
ап лі ка ції, по слі дов но та сві до мо ви ко ну ва ти ро бо -
ту, удос ко на лю ва ти знан ня про спе ци фі ку ре аліс -
тич но го й де ко ра тив но го ви рі шен ня на тюр мор ту,
фор му ва ти на вич ки пла ну ван ня своєї ді яль нос ті;
роз ви ва ти твор че мис лен ня, фан та зію, кміт ли -
вість, умін ня ана лі зу ва ти свою ді яль ність; ви хо -
вува ти ес те тич не сприй нят тя на вко лиш ньо го сві -
ту, охай ність, ува гу, лю бов до за галь но люд  ської
куль тур ної спад щи ни, ін те рес до об ра зот вор чої
ді яль нос ті

Роз роб ка уро ку «Но во річ ний мас ка рад» з об -
ра зот вор чо го мис тец т ва в 5-му кла сі
Мар ко ва Люд ми ла Ва си лів на, учи тель об ра зот -
вор чо го мис тец т ва, Змі їв  ська шко ла № 2 Хар 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 — фор му ва ти уяв лен ня
про де ко ра тив ну фор му, ство ри ти но во річ ну
компо зи цію, удос ко на лю ва ти на вич ки ро бо ти
в різ но ма ніт них тех ні ках, ви го то ви ти мас ка рад ні
оку ля ри; роз ви ва ти ху дож ньо-об раз не мис лен ня,
фан та зію, по ши рю ва ти кру го зір, зба га чу ва ти
мов лен ня уч нів; ви хо ву ва ти ін те рес до спів твор -
чос ті, при щеп лю ва ти то ва ри  ські якос ті, ес те тич -
ний смак

Роз роб ка уро ку «Фон тан в екс тер’єрі» з об ра -
зот вор чо го мис тец т ва в 7-му кла сі
Мар ко ва Люд ми ла Ва си лів на, учи тель об ра зот -
вор чо го мис тец т ва, Змі їв  ська шко ла № 2 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 уяв лен ня про фон тан,
вчи ти про ек ту ва ти й мо де лю ва ти се ре до ви ще
з еле мен та ми при род них форм, ви слов лю ва ти
суд жен ня про гар мо нію при род них форм у се ре -
до ви щі та вза є мозв’язок лю ди ни з при ро дою;
розви ва ти ху дож ньо-об раз не мис лен ня, удос ко -
на лю ва ти на вич ки пе ре тво рен ня при род них
форм, ство рен ня ори гі наль но го об ра зу фон та на
на осно ві уза галь нен ня, сти лі за ції та транс фор ма -
ції ре аль них об’єк тів з ура ху ван ням міс ця роз та -
шу ван ня; ви хо ву ва ти лю бов до при ро ди, від чут тя
гар мо нії; при щеп лю ва ти ес те тич ний смак

Роз роб ка уро ку «Мі фо ло гіч ний жанр» з об -
ра зот вор чо го мис тец т ва в 6-му кла сі

Мар ко ва Люд ми ла Ва си лів на, учи тель об ра зо -
твор чо го мис тец т ва, Змі їв  ська шко ла № 2 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 уяв лен ня про жан ро ве
роз ма їт тя об ра зот вор чо го мис тец т ва, знай о ми ти
з по нят тям мі фо ло гіч но го жан ру в жи во пи сі, вчи -
ти сприй ма ти й ро зу мі ти жи во пис ні тво ри цьо го
жан ру; роз ви ва ти ху дож ньо-об раз не мис лен ня,
по ши рю ва ти кру го зір, зба га чу ва ти мов лен ня,
знай о ми ти з твор чіс тю ви дат них ху дож ни ків
міфо ло гіч но го жан ру, із ше дев ра ми сві то во го жи -
во пи су; ви хо ву ва ти лю бов до при ро ди, ес те тич -

ний смак, ша ноб ли ве став лен ня до тво рів мис тец -
т ва, за ці кав ле ність жи во пис ни ми тво ра ми

Роз роб ка уро ку «Пей заж. Ство рен ня фан тас -
тич но го кра є ви ду» з об ра зот вор чо го мис тец т ва
в 5-му кла сі
Ме дя ник Оль га Пет рів на, учи тель об ра зот вор чо -
го мис тец т ва, Пол тав  ська шко ла № 27.
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
пей заж як один з по пу ляр них жан рів об ра зот вор -
чо го мис тец т ва; роз ви ва ти асо ці а тив не мис лен ня,
твор чу уяву, фан та зію; ви хо ву ва ти аку рат ність
при ви ко нан ні ро бо ти то що

Роз роб ка уро ку «Квіт ко ве різ но барв’я. Ство -
рен ня ком по зи ції за тво ра ми Ка те ри ни Бі ло кур»
з об ра зот вор чо го мис тец т ва в 6-му кла сі
Ме дя ник Оль га Пет рів на, учи тель об ра зот вор чо -
го мис тец т ва, Пол тав  ська шко ла № 27.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле ну те му,
ме та яко го — ознай о ми ти з жит тям і твор чіс тю
Ка те ри ни Бі ло кур; роз ви ва ти від чут тя ком по зи -
цій ної ці ліс нос ті, твор чу уяву, фан та зію, умін ня
ба чи ти кра су і гар мо нію до вко лиш ньо го сві ту; ви -
хо ву ва ти ес те тич ні сма ки, лю бов до рід но го
краю, пра цьо ви тість

Роз роб ка уро ку «Сим во лі ка ор на мен ту й ко -
льо ру в пи сан ці. Ство рен ня ес кі зу пи сан ки»
з об ра зот вор чо го мис тец т ва в 5-му кла сі
Шуд рак Ган на Юрі їв на, за ступ ник ди рек то ра
з на вчаль но-ви хов ної ро бо ти, Чу гу їв  ський НВК
№ 6 ім. три чі Ге роя Ра дян  сько го Со ю зу І. М. Ко -
же ду ба 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 — да ти по нят тя про пи сан кар ст во;
ознай о ми ти з по ход жен ням пи сан ки, іс то рич ни -
ми пе ре ду мо ва ми ви ник нен ня пи сан кар ст ва, ви -
да ми пи са нок, сим во лі кою ор на мен ту і ко льо рів
пи сан ки; удос ко на лю ва ти на вич ки сти лі за ції
при род них форм; роз ви ва ти асо ці а тив но-об раз не
мис лен ня, уяву, фан та зію, ху дож ній смак, твор чі
здіб нос ті; ком по зи цій но пра виль но роз та шо ву ва -
ти по тріб ні еле мен ти на пи сан ці; ви хо ву ва ти ду -
хов ні й мо раль ні цін ніс ні орі єн ти ри у сфе рі об ра -
зот вор чо го мис тец т ва; ба жан ня про дов жу ва ти й
роз ви ва ти тра ди ції ук ра їн  сько го на ро ду

Роз роб ка уро ку «Ство рен ня ком по зи ції
“Міс то май бут ньо го”» з об ра зот вор чо го

мис тец т ва в 7-му кла сі
Юхта Люд ми ла Ми ко ла їв на, учи тель об ра зот вор -
чо го мис тец т ва, Сум  ська шко ла № 27.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, на вчаль на ме та
яко го — за кріп лю ва ти знан ня про сти лі ар хі тек -
ту ри, мо ву ар хі тек ту ри, вчи ти зоб ра жу ва ти за ко -
но мір нос ті бу до ви не зви чай ної фор ми; роз ши -
рити знан ня з ар хі тек тур но го мис тец т ва, ознай о -
ми ти з кла си фі ка цією ар хі тек тур них об’єк тів
за при зна чен ням, на да ти по чат ко ві ві до мос ті про
міс то бу ду ван ня; за кріп лю ва ти вмін ня сприй ма ти,
роз різ ня ти й ана лі зу ва ти особ ли вос ті ар хі тек тур -
них спо руд, фор му ва ти вмін ня по рів ню ва ти, на -
вич ки зоб ра жен ня ар хі тек тур них об’єк тів

Осно ви здо ров’я

Роз роб ка уро ку «Шкід ли вим звич кам ска же -
мо “Ні!”» з основ здо ров’я в 7-му кла сі
Бу ка є ва Ін на Ле о ні дів на, учи тель пред ме та
«Осно ви здо ров’я», Кри во різь ка шко ла № 63
Дніп ро пет ров  ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко го — на -
вчи ти прий ма ти віль не, усві дом ле не рі шен ня
на ко ристь здо ро во го спо со бу жит тя; ви ро би ти
вмін ня го во ри ти «ні», не до зво ля ти ма ні пу лю ва ти
со бою; про па гу ва ти здо ро вий спо сіб жит тя; спо -
ну ка ти під літ ків до роз ду мів: ви бір за ле жить від
те бе са мо го; роз ви ва ти уяв лен ня про не без печ ні
на слід ки па лін ня, ужи ван ня ал ко го лю й нар ко -
тич них ре чо вин; ви хо ву ва ти по чут тя від по ві даль -

нос ті за свої вчин ки, сві до ме став лен ня до них;
ви хо ву ва ти не га тив не став лен ня до нар ко ти ків,
ал ко го лю, па лін ня

Роз роб ка уро ку «Над зви чай ні си ту а ції. По -
ря док дій у над зви чай них си ту а ці ях. Ви клик ря -
ту валь них служб» з основ здо ров’я у 8-му кла сі
Во ро но ва Га ли на Пав лів на, учи тель ма те ма ти ки,
Куп’ян  ський НВК № 7 Хар ків  ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко го —
ознай о ми ти з най ха рак тер ні ши ми над зви чай -
ними си ту а ці ями й по ряд ком дій у де яких над -
звичай них си ту а ці ях; уза галь ни ти знан ня про
сти хій ні ли ха, сиг на ли ци віль ної обо ро ни й опо -
віщен ня на се лен ня у ви пад ку сти хій них лих та
ава рій, роз ви ва ти вмін ня пра виль но ді яти в над -
зви чай них си ту а ці ях; ви хо ву ва ти на вич ки са мо -
дис цип лі ни, ор га ні зо ва ність, впев не ність у сво їх
си лах і праг нен ня до по мог ти тим, хто цьо го по -
тре бує

Роз роб ка уро ку «Еко ло гіч на без пе ка» з основ
здо ров’я у 8-му кла сі
Дер же піль  ська Іри на Йо си пів на, учи тель основ
здо ров’я та ДПЮ, Бо рис лав  ська са на тор на шко -
ла-ін тер нат Львів  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 еко ло гіч ну
без пе ку, з’ясу ва ти при чи ни й на слід ки за бруд -
нен ня ат мо сфе ри, до вес ти не об хід ність ви ко нан -
ня пра вил еко ло гіч ної без пе ки, до три ман ня пра -
вил по ве дін ки на при ро ді

Ме то дич на роз роб ка «Зна ти, щоб жи ти!»
з основ здо ров’я в 7–8-х кла сах
Мис лі ва Га ли на Ана то лі їв на, учи тель основ здо -
ров’я, Те ре бов лян  ська шко ла № 1 Тер но піль-
ської обл.
Ано та ція: До бір ка ін струк та жів для уч нів

Роз роб ка уро ку «Сім’я і здо ров’я. Обов’яз ки
чле нів сім’ї що до зміц нен ня здо ров’я» з основ
здо ров’я в 5-му кла сі
Топ чий На та лія Ми ко ла їв на, учи тель, Ко ми шу -
ват  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 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 обов’яз ки чле нів сім’ї
по зміц нен ню та збе ре жен ню здо ров’я; да ти уяв -
лен ня про не об хід ність доб ро зич ли вих сто сун ків
у сім’ї; роз ви ва ти на вич ки ро бо ти в гру пах, умін -
ня ви слов лю ва ти свої дум ки; при вес ти до ви снов -
ку, що ко жен член сім’ї під три мує здо ров’я сім’ї;
ви хо ву ва ти лю бов і по ва гу до чле нів сім’ї

По сіб ник для вчи те ля «Су час ні здо ров’яз -
бе ре жу валь ні тех но ло гії в на вчаль но-ви -

хов но му про це сі» з основ здо ров’я
Тяп кі на Лю бов Кос тян ти нів на, учи тель основ
здо ров’я, Пуш ка рів  ська шко ла Вер х ньо д ніп ров -
 сько го рай о ну Дніп ро пет ров  ської обл..
Ано та ція: У ма те рі а лі з до сві ду ро бо ти ав тор ка
пи ше, що ефек тив ність по зи тив но го впли ву різ -
них оздо ров чих за хо дів на здо ров’я шко ля рів
визна ча єть ся сис тем ною ро бо тою за всі ма на -
прям ка ми. Про цес фор му ван ня сві до мо го став -
лен ня до влас но го здо ров’я по тре бує обов’яз ко -
во го по єд нан ня ін фор ма цій но го й мо ти ва цій но го
ком по нен тів із прак тич ної ді яль нос ті уч нів, що
спри я ти ме ово ло дін ню діть ми не об хід ни ми здо -
ров’яз бе ре жу валь ни ми вмін ня ми і на вич ка ми

По за клас ні за хо ди

Роз роб ка ви хов но го за хо ду «Во да — дже ре ло
жит тя»
Анто нен ко Ін на Вік то рів на, учи тель по чат ко вих
кла сів; Круг ло ва Світ ла на Вік то рів на, учи тель по -
чат ко вих кла сів, Дніп ро пет ров  ська спе ці а лі зо ва -
на шко ла № 115.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — зба га ти ти знан ня уч нів про
во ду, її зна чен ня в жи вій при ро ді, про цін ність її
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для лю ди ни; роз ви ва ти ак тор  ські здіб нос ті, ло гіч -
не мис лен ня, зв’яз не мов лен ня; ви хо ву ва ти еко -
ном не та бе реж ли ве став лен ня до во ди

Роз роб ка ви хов но го за хо ду «Олім пій  ський
урок» з фі зич ної куль ту ри для 8–10-х кла сів
Без діть ко Ма ри на Ва си лів на, учи тель фі зич ної
куль ту ри; Тхор Олек сандр Олек сан д ро вич, учи -
тель фі зич ної куль ту ри, Сум  ська спе ці а лі зо ва на
шко ла І–ІІІ сту пе нів № 7.
Ано та ція: Сце на рій по за клас но го за кла ду, при -
свя че но го Олім пій  ським іг рам

Роз роб ка ви хов но го за хо ду «Ма мо рід на, хай
свя тить ся ім’я твоє» для 10–11-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, ме та яко -
го — ви хо ву ва ти лю бов до ма те рі, Бать ків щи ни,
Ма те рі Бо жої; при щеп лю ва ти лю бов і по ва гу
до стар шо го по ко лін ня; про нес ти на свя ті світ лий
об раз ма те рі, фор му ва ти по чут тя гли бо кої по ва ги
до ма ми, вдяч нос ті й обов’яз ку за тур бо ту і доб ро

Від кри те за сі дан ня шкіль но го єв рок лу бу
«Євро па наш дім!» для 8–9-х кла сів
Го ло та Оль га Ана то лі їв на, пе да гог-ор га ні за тор,
ке рів ник єв рок лу бу «Євро па — наш дім»; Па но ва
Ва ле рія Ві та лі їв на, пе да гог-ор га ні за тор, Дніп ро -
дзер жин  ський НВК «За галь но ос віт ній на вчаль -
ний за клад — до шкіль ний на вчаль ний за клад
№ 3» Дніп ро пет ров  ської обл.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду, ме та яко -
го — по глиб лю ва ти знан ня про куль ту ру єв ро -
пей ців; фор му ва ти по чут тя при на леж нос ті до єв -
ро пей  ської спіль но ти; роз ви ва ти по лі куль тур ну,
со ці аль ну ком пе тен т нос ті; роз ви ва ти твор чі здіб -
нос ті; ви хо ву ва ти то ле ран т не став лен ня до со ці о -
куль тур них на дбань різ них єв ро пей  ських на ро -
дів; ви хо ву ва ти від по ві даль ність, то ва ри  ськість,
умін ня по ва жа ти по гля ди ін ших

Ме то дич ний по сіб ник «Ви хов ні за хо ди
в по чат ко вій шко лі»

Гу бик Л. О., Плу кар Г. М., Алеш ко Г. М., Обняв -
ка О. М., Чай ков  ська Л. В., Лі сі ци на О. М., Чор но -
віл Н. Ю., Пень кось Б. Б., Ко пит ко Т. С., Ко ши -
ков  ська С. Ф., Бон да рук Я. Я., Па ук С. С., учи те лі
по чат ко вих кла сів; Ко ло дій А. Б., ке рів ник гур т ка,
Львів  ський НВК ім. В. Сту са.
Ано та ція: По сіб ник міс тить сце на рії ка лен дар них
і те ма тич них ви хов них за хо дів для уч нів 1–4 кла -
сів. Ви ко рис то ву ю чи по да ні сце на рії, учи тель
мати ме змо гу роз кри ти твор чий по тен ці ал уч нів,
сфор му ва ти в них мо раль ні якос ті, роз ви ну ти ро -
зу мо ві здіб нос ті, об’єд на ти ди тя чий і бать ків -
ський ко лек тив. Збір ник ре ко мен до ва но на до по -
мо гу пе да го гіч ним пра ців ни кам за галь но ос віт ніх
і по за шкіль них за кла дів осві ти

Роз роб ка ви хов но го за хо ду «Love makes the
world go round» для 8–11-х кла сів
Дем біць ка Зоя Ва си лів на, учи тель ан г лій  ської
мови; Ослав  ська Зо ря на Ярос ла вів на, учи тель ан -
г лій  ської мо ви, Оде  ська спе ці аль на шко ла № 117.
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 пі зна валь них на -
ви чок уч нів, мо ти ва ція для по даль шо го ви вчен ня
й удос ко на лен ня ан г лій  ської мо ви, мак си маль но
мож ли ве роз крит тя твор чо го по тен ці а лу уч нів

Роз роб ка ви хов но го за хо ду «Вне сок ук ра їн -
 ських жі нок у роз ви ток фі зи ки та ас т ро но мії»
для 7–11-х кла сів
Де рев’ян ко На та лія Ми ко ла їв на, учи тель фі зи ки
й ін фор ма ти ки; Де рев’ян ко Ва дим Во ло ди ми ро -
вич, учи тель фі зи ки й ін фор ма ти ки, Ка нів  ська
шко ла № 3 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 — ознай о ми ти з не по втор ним
жит тє пи сом і твор чим до роб ком ук ра їн  ських жі -
нок; роз ви ва ти пі зна валь ні здіб нос ті й за ці кав ле -

ність внес ком ук ра їн ців у роз ви ток фі зи ки та ас т -
ро но мії; ви хо ву ва ти пат рі о тизм, гор дість за спів -
віт чиз ни ків, які зро би ли не оці нен ний вне сок
у роз ви ток сві то вої на уки

Роз роб ка ви хов но го за хо ду «Вос к рес ни, пи -
сан ко!» для 9–11-х кла сів
За го руль ко Га ли на Андрі їв на, ви кла дач; Двор нік
Світ ла на Іва нів на, ви кла дач, Пол тав  ський ба зо -
вий ме дич ний ко ледж.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду, ме та яко -
го — ознай о ми ти з до хрис ти ян  ським по ход жен -
ням пи сан ки, особ ли вос тя ми її на пи сан ня; уза -
галь ни ти знан ня про сим во ли-обе ре ги «жи вої
зем лі», «бе ре ги ні», «без ко неч ни ка», які є на ма -
льо ва ній ке ра мі ці епо хи нео лі ту, по ка за ти їх зна -
ко ву то тож ність із пи сан ка ми Пол тав щи ни; за ці -
ка ви ти і ви хо ву ва ти ін те рес до на род ної іс то рії
в пі знан ні ба га то гран ної куль ту ри на шо го на ро ду

Роз роб ка ви хов но го за хо ду «Па рас тас
1933 ро ку» для 9–11-х кла сів

Зі лін  ська Те тя на Ле о ні дів на, ви кла дач; Ше рен го -
ва Те тя на Ва си лів на, ви кла дач, Бер ди чів  ський ко -
ледж про мис ло вос ті, еко но мі ки та пра ва, Жи то -
мир  ська обл.
Ано та ція: Ме тою цьо го за хо ду як ре зуль та ту
копіт кої пра ці ав то ри вва жа ють до не сен ня
до сту ден тів знань про тра ге дію Го ло до мо ру,
вплив на емо цій ну сфе ру та фор му ван ня чіт ко го
уяв лен ня про не до пус ти мість то та лі та риз му,
ство рен ня мо ти ва ції до ви вчен ня іс то рії своєї ро -
ди ни, ро ду, на ро ду

Роз роб ка ви хов но го за хо ду «Свя то ук ра їн -
 сько го ва ре ни ка» для 2–4-х кла сів
Іва но ва Ва лен ти на Ми хай лів на, вчи тель по чат ко -
вих кла сів; Ше ле ке та Лю бов Во ло ди ми рів на, за ві -
ду вач ка бі б ліо те ки, учи тель тру до во го на вчан ня,
Дніп ро дзер жин  ська шко ла № 18 Дніп ро пет ров -
 ської обл.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду, ме та яко -
го — учи ти ша ну ва ти ук ра їн  ські об ря ди; роз ви ва -
ти сві то гляд, ши ро ту дум ки; зба га чу ва ти слов ни -
ко вий за пас; роз ви ва ти пі зна валь ний ін те рес
до ук ра їн  ських тра ди цій, куль ту ри і мо ви, твор чі
й ар тис тич ні здіб нос ті; при щеп лю ва ти лю бов
до ук ра їн  ської куль ту ри й на род них тра ди цій; ви -
хо ву ва ти по чут тя на ці о наль ної гід нос ті та гор дос -
ті за ук ра їн  ську на цію

Роз роб ка ви хов но го за хо ду «Моя Бать ків -
щи на — то пра ді дів сла ва, єди на ро ди на,

єди на дер жа ва» для 6-х, 10-х, 11-х кла сів
Ігна тен ко Ва лен ти на Ми ко ла їв на, клас ний ке рів -
ник; Ані ко но ва Оль га Во ло ди ми рів на, клас ний
ке рів ник; Ані ко но ва Мар га ри та Вік то рів на, клас -
ний ке рів ник, Октябр  ська шко ла Ве ли ко но во сіл -
ків  сько го рай о ну До нець кої обл.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду, ме та яко -
го — об го во ри ти основ ні іс то рич ні да ти ста нов -
лен ня дер жав нос ті Укра ї ни, зро би ти на го лос на
остан ніх по ді ях; фор му ва ти ро зу мін ня єд нос ті й
ці ліс нос ті Укра ї ни, від чут тя при на леж нос ті до
Укра ї ни, усві дом лен ня се бе ук ра їн цем, по чут тя
осо бис тої від по ві даль нос ті за до лю дер жа ви й на -
ро ду; ви хо ву ва ти пат рі о тизм, при чет ність і від по -
ві даль ність за все, що від бу ва єть ся з кра ї ною,
вдяч ність тим, хто від дав за неї жит тя; фор му ва ти
гро ма дян  ську по зи цію, по ва гу, то ле ран т ність
до ін ших на ро дів, ві ру в кра ще май бут нє Укра ї ни

Роз роб ка бі б ліо теч но го уро ку з ви ко ри стан -
ням ІКТ «Слов ник — муд рий вчи тель» для 6-х
кла сів
Ко но вал Г. Т., за ві ду вач бі б ліо те ки; Гар ку -
ша О. С., учи тель ук ра їн  ської мо ви і лі те ра ту ри,
Кі ро во град  ське НВО № 25 «За галь но ос віт ня шко -
ла І–ІІІ сту пе нів, при род ни чо-ма те ма тич ний лі -
цей, центр по за шкіль но го ви хо ван ня “Лі ра”».
Ано та ція: План-кон с пект за хо ду на за яв ле ну
тему 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 слі ди ти слов -
ник як струк тур ну оди ни цю ДІФ, ознай о ми ти ся
з те ма ти кою та ви да ми слов ни ків, до вес ти до ціль -

ність ко рис ту ван ня слов ни ка ми і на вчи ти ся ко -
рис ту ва тись ни ми

Роз роб ка ви хов но го за хо ду «Лі ри ки і ма те ма -
ти ки. Дис ку сія три ває...» із за ру біж ної лі те ра ту -
ри та ма те ма ти ки для 10–11-х кла сів
Ко рець ка На та лія Се ме нів на, ви кла дач; Ра чиць ка
Те тя на Фе до рів на, ви кла дач, Біл го род-Дніс т ров -
 ський мор  ський ри бо про мис ло вий тех ні кум Оде -
 ської обл..
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду, ме та
якого — при щеп лю ва ти ін те рес до за ру біж ної
літе ра ту ри й ма те ма ти ки; ак ти ві зу ва ти і сти му -
лю ва ти ро зу мо ву й пі зна валь ну ді яль ність, роз -
вива ти са мо стій ність і твор чість; роз ши рю ва ти
кру го зір, роз ви ва ти ло гіч не й об раз не мис лен ня,
ма те ма тич ну мо ву; на вча ти вес ти дис ку сію, від -
сто ю ва ти свою по зи цію то що

Роз роб ка ви хов но го за хо ду «Ге нії ук ра їн -
 ської куль ту ри» з ук ра їн  ської лі те ра ту ри в 10-му
кла сі
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
агро тех ніч ний ко ледж.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду, ме та яко -
го — по гли би ти знан ня про жит тє вий і твор чий
шлях Т. Шев чен ка, І. Фран ка, Ле сі Укра їн ки, роз -
кри ти не по втор ний світ по етич но го сло ва ге ні їв
ук ра їн  ської куль ту ри, їх нє ес те тич не кре до; по -
каза ти їх не збо ри му жа гу до во лі, кра си; по знай о -
ми ти з ці ка ви ми фак та ми жит тя мит ців і ба га то -
гран ніс тю їх та лан ту; ви хо ву ва ти лю дя ність, доб -
ро ту, без ко рис ли ве слу жін ня на ро до ві, по чут тя
лю бо ві до рід ної зем лі

Роз роб ка ви хов но го за хо ду «Свя то кни ги»
для 2-х кла сів
Мель ник Жан на Вік то рів на, учи тель по чат ко вих
кла сів; Ше ле ке та Лю бов Во ло ди ми рів на, за ві ду -
вач ка бі б ліо те ки, учи тель ети ки, 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
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 ба жан ня
чита ти кни ги; роз ви ва ти ін те рес до чи тан ня; ви -
кли ка ти по чут тя по ва ги й ша ноб ли ве став лен ня
до кни ги, ви роб лен ня по тре би ко рис ту ва ти ся
бібліо те кою; ви хо ву ва ти лю бов до кни ги, при -
щеп лю ва ти знан ня й умін ня бе реж ли во го по вод -
жен ня з нею

Роз роб ка ви хов но го за хо ду «Ка лей дос коп
знань» для 6-х кла сів
Мо роз Іри на Ва лен ти нів на, учи тель ні мець кої
мови; По тьо м ка Вік то рія Вік то рів на, учи тель ні -
мець кої мо ви, Оде  ська шко ла № 73.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду, ме та яко -
го — ак ти ві зу ва ти на вич ки мо но ло гіч но го й діа ло -
гіч но го мов лен ня; під ви щи ти за галь ний рі вень во -
ло дін ня ні мець кою мо вою; роз ви ва ти пі зна валь -
ний ін те рес, мов ну здо гад ку; роз ви ну ти на вич ки
спіл ку ван ня ні мець кою мо вою; роз ви ну ти на -
вички сприй ман ня ні мець кої мо ви на слух; роз ви -
ва ти емо цій но-цін ніс ну сфе ру, ес те тич ні сма ки,
ак тор  ські здіб нос ті; ви хо ву ва ти лю дя ність, доб ро -
зич ли вість, чуй ність, ба жан ня да ру ва ти доб ро
і лю бов ото чу ю чим

Роз роб ка ви хов но го за хо ду «Під літ кам про
пра цю» для 10–11-х кла сів
Пав лен ко Л. О., учи тель ма те ма ти ки; Го лі нен -
ко О. П., учи тель іс то рії, При луць ка шко ла № 12
Чер ні гів  ської обл.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду, ме та яко -
го — за крі пи ти знан ня про особ ли вос ті ви ко ри -
стан ня ди тя чої пра ці в Укра ї ні, пра во ві ак ти у цій
сфе рі; роз ви ва ти пам’ять, зв’яз не мов лен ня, умін -
ня вста нов лю ва ти при чин но-на слід ко ві зв’яз ки,
кла си фі ку ва ти, уза галь ню ва ти, ро би ти ви снов ки,
ар гу мен ту ва ти, від сто ю ва ти свою по зи цію на
осно ві то ле ран т нос ті, спри я ти ро зу мін ню пра во -
во го ре гу лю ван ня сус піль них і тру до вих від но -
син; ви хо ву ва ти ак тив ну жит тє ву по зи цію в ду сі
до три ман ня за кон нос ті і прав лю ди ни, гро ма дян -
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 ські по чут тя, по ва гу до За ко нів Укра ї ни, від по ві -
даль ність, пра цьо ви тість, по ва гу до лю дей пра ці,
праг нен ня ста ти про фе сі о на ла ми

Роз роб ка ви хов но го за хо ду «Ми чу є мо те бе,
Коб за рю, крізь сто літ тя. Те бе сво їм су час ни ком
зве мо» для 11-х кла сів
По душ ко Ма ри на Во ло ди ми рів на, учи тель му зич -
но го мис тец т ва; До му щей Вік то рія Вік то рів на,
учи тель ан г лій  ської мо ви, Пер шот ра вен  ська шко -
ла № 5 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 знай о ми ти з ві ха ми жит -
тя і твор чос ті Т. Шев чен ка, сфор му ва ти за галь не
уяв лен ня про вплив жит тє вих по дій на твор чість
по ета; роз ви ва ти вмін ня ви раз но та твор чо вті лю -
ва ти емо цій но-об раз ний зміст лі те ра тур них і му -
зич них тво рів у про це сі їх ви ко нан ня; при щеп лю -
ва ти гли бо ке ро зу мін ня тво рів Шев чен ка, лю бов
до кра щих на дбань ве ли ко го Коб за ря

Роз роб ка ви хов но го за хо ду «Ігри пат рі о тів»
для 4-х кла сів
Са ве льє ва Жан на Ге ор гі їв на, учи тель по чат ко вих
кла сів; Ха рен ко Ін на Ми хай лів на, учи тель фі зич -
ної куль ту ри, Чер ка  ська гім на зія № 9 ім. О. М. Лу -
цен ка.
Ано та ція: Спор тив но-пат рі о тич ні зма ган ня, при -
свя че ні Дню Ге ро їв Не бес ної Сот ні як знак вша -
ну ван ня від ва ги, си ли ду ху і стій кос ті гро ма дян,
які від да ли своє жит тя під час Ре во лю ції гід нос ті,
за хи ща ю чи іде а ли де мо кра тії, від сто юю чи пра ва
і сво бо ди лю ди ни, єв ро пей  ське май бут нє Укра ї ни

Роз роб ка ви хов но го за хо ду «Зи мо ві ве се лі
стар ти» для 2–4-х кла сів
Са ве льє ва Жан на Ге ор гі їв на, учи тель по чат ко вих
кла сів; То кар Вік то рія Ле о ні дів на, учи тель фі зич -
ної куль ту ри, Чер ка  ська гім на зія № 9 ім. О. М. Лу -
цен ка.
Ано та ція: Спор тив не свя то про во дить ся з ме тою
ці ка во го про ве ден ня ча су уч нів, за лу чен ня їх
до ре гу ляр них за нять фіз куль ту рою та спор том;
уста нов лен ня тіс ні ших зв’яз ків між уч ня ми різ -
них ві ко вих груп (па ра ле лі 2, 3, 4 кла сів) і ство рен -
ня спри ят ли вих умов для ви хо ван ня пра виль них
сто сун ків між мо лод ши ми та стар ши ми, хлоп чи -
ка ми та дів чат ка ми

Роз роб ка ви хов но го за хо ду «Вес ня на фе є рія»
для 10–11-х кла сів
Сер дюк Оле на Ва си лів на, ви кла дач ме то ди ки му -
зич но го ви хо ван ня в ди тя чо му сад ку, хо ро во го
ди ри гу ван ня, му зич но го ін стру мен ту фор те пі а но;
Юді на Оле на Ана то лі їв на, ви кла дач му зич но го ін -
стру мен ту фор те пі а но, Біл го род-Дніс т ров  ське пе -
ду чи ли ще Оде  ської обл.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду, ме та яко -
го — роз ви ток ес те тич но го сма ку; фор му ван ня
ро зу мін ня ко хан ня як твор чої си ли, що сти му лює
під не сен ня лю ди ни; ста нов лен ня праг нен ня орі -
єн ту ва ти ся на ви со кі мо раль ні іде а ли; утвер д жен -
ня ду хов но-ес те тич ної сут нос ті лю ди ни, її твор -
чих мож ли вос тей; ви хо ван ня лю бо ві до пре крас -
но го, праг нен ня до твор чос ті, ак тив ної жит тє вої
по зи ції, пат рі о тиз му, гу ма ніс тич них іде а лів, бе -
реж но го став лен ня до при ро ди; зба га чен ня кра си
люд  ських вза є мин

Роз роб ка ви хов но го за хо ду «Фор му ла ко хан -
ня» для 5–11-х кла сів
Тол с то ва Оле на Пав лів на, учи тель за ру біж ної
літе ра ту ри; Бу лат ні ко ва Люд ми ла Пет рів на, учи -
тель за ру біж ної лі те ра ту ри, Ки їв  ська шко ла
№ 186.
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
про ві до мих по етів за ру біж ної лі те ра ту ри, у твор -
чос ті яких зву чить те ма ко хан ня; роз кри ти
зв’язок між по ді я ми осо бис то го жит тя та твор -
чістю, яка по да ру ва ла сві то ві пер ли ни ін тим ної
лі ри ки

Роз роб ка по за клас но го за хо ду «Всі ми ді ти
ко заць ко го краю» для 2-го кла су

Цві бель Ва лен ти на Сте па нів на, учи тель по чат ко -
вих кла сів; Лев чен ко Оле на Вік то рів на, учи тель
му зич но го мис тец т ва, Фас тів  ська шко ла № 1 Ки -
їв  ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко го —
допов ни ти знан ня про по бут і зви чаї ко за ків; сти -
му лю ва ти ін те рес до ви вчен ня іс то рії Укра ї ни,
рід но го міс та; спри я ти ре алі за ції здіб нос тей,
умінь і твор чо му са мо ви ра жен ню; роз ви ва ти
мис лен ня, мов лен ня, ко му ні ка тив ні якос ті; спо -
ну ка ти до за гар ту ван ня, за нять спор том, му зи -
кою; ви хо ву ва ти по чут тя друж би, вза є мо по ва ги,
пат рі о тизм, лю бов до рід ної зем лі

Роз роб ка ви хов но го за хо ду «Моя ве ли ка
та ма ла Бать ків щи на»
Чор но ок Світ ла на Ми хай лів на, учи тель ма те ма -
ти ки; Євту шен ко Ал ла Ми хай лів на, учи тель ро -
сій  ської мо ви та за ру біж ної лі те ра ту ри, Чер ні гів -
 ський ін фор ма цій но-тех но ло гіч ний лі цей № 16.
Ано та ція: Сце на рій за хо ду 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
по нят тя «ве ли ка та ма ла Бать ків щи на»; ви хо ву ва -
ти лю бов до рід но го краю, міс та, дер жа ви, гор -
дість за ук ра їн  ський на род, йо го іс то рію, до сяг -
нен ня; спо ну ка ти на доб рі спра ви, по глиб лен ня
знань, слу жін ня Бать ків щи ні

Роз роб ка ви хов но го за хо ду «“Пе ре соп ниць -
ке Єван ге ліє” — ви знач на пам’ят ка ук ра їн  ської
мо ви, ду хов на свя ти ня ук ра їн  сько го на ро ду»
для 8–9-х кла сів
Швед чен ко Іван Гри го ро вич, учи тель іс то рії; Пи -
са рен ко На та лія Се ме нів на, учи тель ук ра їн  ської
мо ви та лі те ра ту ри, Уля нів  ська шко ла Крас но ар -
мій  сько го рай о ну 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 — ознай о ми ти із пе ре ду мо ва -
ми ство рен ня кни ги, зміс том, мов ни ми і ху дож ні -
ми особ ли вос тя ми; ви хо ву ва ти лю бов до кни ги,
рід ної мо ви, до зба га чен ня знан ня ми, пат рі о тич ні
по чут тя, бе реж не став лен ня до іс то ри ко-куль тур -
них на дбань ук ра їн  сько го на ро ду

Роз роб ка ви хов но го за хо ду «Ве ли кі ук ра їн ці
на гро шах»
Швед чен ко Іван Гри го ро вич, учи тель іс то рії; Пи -
са рен ко На та лія Се ме нів на, учи тель ук ра їн  ської
мо ви та лі те ра ту ри, Уля нів  ський НВК Крас но ар -
мій  сько го р-ну 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 — спри я ти ви хо ван ню пат рі -
о тиз му, лю бо ві до рід ної кра ї ни; ви кли ка ти ін те -
рес до ве ли ких ук ра їн ців, зоб ра же них на грив -
нях; ви хо ву ва ти бе реж не й еко ном не став лен ня
до гро шей, при щеп лю ва ти по чут тя по ва ги до лю -
дей пра ці, ін те рес до ви вчен ня іс то рії своєї
Батьків щи ни

Роз роб ка ви хов но го за хо ду «По лун д ра» із за -
ру біж ної лі те ра ту ри та ма те ма ти ки в 6-му кла сі
Швид ка Ва лен ти на Пав лів на, учи тель ма те ма ти -
ки; Бут рик На та лія Во ло ди ми рів на, учи тель за ру -
біж ної лі те ра ту ри, Ку ців  ська шко ла Смі лян  сько -
го р-ну 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 — по гли би ти й роз ши ри ти
знан ня з ма те ма ти ки та лі те ра ту ри; роз ви ва ти пі -
зна валь ний ін те рес, твор чу ак тив ність, до пит ли -
вість, ло гіч не мис лен ня; ви хо ву ва ти ін те рес до
під ви щен ня рів ня здо бу тих знань, ак тив ну жит -
тє ву по зи цію

Роз роб ка за сі дан ня фі зи ко-ма те ма тич но го
клу бу «Міс то май бут ньо го (Біз нес-фо рум)»

Яко вен ко Те тя на Ва си лів на, учи тель ма те ма ти ки;
Ли зу ник Ган на Сте па нів на, учи тель фі зи ки,
Дніпро дзер жин  ська шко ла № 25 Дніп ро пет ров -
 ської обл.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду, ме та яко -
го — під ви щи ти рі вень ін фор ма тив нос ті та роз -
ши ри ти знан ня з ма те ма ти ки й фі зи ки; по ка за ти
зна чен ня та роль уч нів у фор му ван ні бюд же ту
міс та й у під ви щен ні рів ня жит тя; фор му ва ти

жит тє во важ ли ві пе ре ко нан ня що до сво го внес ку
в цю спра ву; роз ви ва ти впев не ність у сво їх си лах,
твор чо під хо ди ти до на вко лиш ньо го се ре до ви ща,
по си ли ти ві ру уч нів в те, що са ме во ни мо жуть по -
кра щи ти своє жит тя і жит тя ін ших лю дей; ви хо -
ву ва ти лю бов до рід но го міс та

Ви пус к ний ве чір у сти лі вру чен ня пре мії
«Оскар»
Анто нен ко Оле на Олек сан д рів на, учи тель ан г лій -
 ської мо ви, Ве ли ко бі ло зер  ський НВК № 1 За по -
різь кої 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 «Ма лі олім пій -
 ські іг ри» для 1–11-х кла сів
Апос тол Мар та Ми хай лів на, учи тель фі зич ної
куль ту ри, Те ре бов лян  ська шко ла № 1 Тер но піль-
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 — ознай о ми ти ді тей з іс то -
рією Олім пій  ських ігор, тра ди ці я ми і куль ту рою
Ста ро дав ньої Гре ції, сим во лі кою Олім пій  ських
ігор; спри я ти фор му ван ню здо ро во го спо со бу
жит тя як осно ви фі зич но роз ви не ної осо бис тос ті;
за лу ча ти до сис те ма тич них за нять фі зич ни ми
впра ва ми; ви хо ву ва ти праг нен ня до фі зич но го
вдос ко на лен ня

Му зич но-лі те ра тур на ком по зи ція «Сла ва ви -
зво ли те лям!» для 7-х кла сів
Аха є ва Ва лен ти на Ва лен ти нів на, учи тель му зич -
но го мис тец т ва, Крас но град  ська гім на зія «Гранд»
Хар ків  ської обл.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду 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 ви со ку гро ма -
дянську та пат рі о тич ну сві до мість, гу ма ніс тич ну
мо раль ність, по чут тя вір нос ті, від да нос ті, лю бо ві
до Бать ків щи ни; роз ши рю ва ти ду хов ний світ;
роз ви ва ти іні ці а тив ність, ак тив ність, кре а тив -
ність, са мо стій ність; ви хо ву ва ти по ва гу до ге ро їч -
но го іс то рич но го ми ну ло го на шо го на ро ду; ви -
хову ва ти гро ма дя ни на, пат рі о та, за хис ни ка
Вітчиз ни

Роз роб ка ви хов но го за хо ду «Сто рін ка ми ча -
рів них кни жок» з лі те ра тур но го чи тан ня в 2–4-х
кла сах
Ба бен ко Світ ла на Олек сан д рів на, учи тель по чат -
ко вих кла сів, Ска дов  ська шко ла № 3 Хер сон -
 ської обл.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду, ме та яко -
го — роз кри ти зна чен ня кни ги в жит ті лю ди ни,
при щеп лю ва ти лю бов до кни ги; фор му ва ти ко му -
ні ка тив ну ком пе тен т ність; ви хо ву ва ти по тре бу
в чи тан ні, куль ту ру чи тан ня, бе реж ли ве став лен -
ня до кни ги

Роз роб ка ви хов но го за хо ду «На ша по ете са —
Ле ся Укра їн ка» для 4-х кла сів
Ба бій Ган на Дмит рів на, учи тель по чат ко вих кла -
сів, Каль нен ська шко ла Ко зів  сько го р-ну Тер но -
піль  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 жит тя Ле сі Укра їн ки,
ознай о ми ти з ві до мос тя ми про ди тин ст во по ете -
си, її ран ню твор чість; ви кли ка ти по чут тя гор дос -
ті за ве ли ку си лу во лі і не ско ре ність у важ ких си -
ту а ці ях, фор му ва ти вмін ня від чу ва ти і пе ре да ва ти
«му зи ку» Ле си но го сло ва, йо го ме ло дій ність, роз -
ви ва ти му зич ний слух; ви хо ву ва ти лю бов і по ва гу
до без смер т но го іме ні Ле сі Укра їн ки

Роз роб ка ви хов но го за хо ду «По етич ний ма -
ра фон» для 5-х, 9-х кла сів
Бай ло Ві та Ва си лів на, за ступ ник ди рек то ра з на -
вчаль но-ме то дич ної ро бо ти, учи тель ук ра їн  ської
мо ви й лі те ра ту ри, Бор з нян  ська гім на зія іме ні
Пан те лей мо на Ку лі ша 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 ка за ти кра су рід ної мо -
ви, її ба гат ст во, об ґ рун ту ва ти важ ли вість мо ви
для фор му ван ня ду хов но го сві ту лю ди ни, роз кри -
ти її зна чен ня в жит ті кож но го ук ра їн ця; про бу -
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ди ти по чут тя на ці о наль ної гід нос ті; фор му ва ти
гро ма дян  ський сві то гляд; ви хо ву ва ти лю бов
до рід ної мо ви, краю, ук ра їн  сько го на ро ду, йо го
тра ди цій, по чут тя по ва ги до всьо го ук ра їн  сько го,
куль ту ру мов лен ня

Роз роб ка ви хов но го за хо ду «Ман д рів ка рід -
ним міс том» з гео гра фії для 6–7-х кла сів
Ба люк Оль га Ми ко ла їв на, ви хо ва тель, Луць кий
НВК «За галь но ос віт ня шко ла-ін тер нат І–ІІІ сту -
пе нів — пра во знав чий лі цей з по си ле ною фі зич -
ною під го тов кою» 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 — за лу чен ня ко рис ту ва чів
до лі те ра тур но-мис тець ких на дбань Во ли ні, по пу -
ля ри за ція та ознай ом лен ня з твор чіс тю пись мен -
ни ків, які пи шуть про край; спри ян ня роз вит ку
мов ної куль ту ри; ознай ом лен ня з міс це ви ми зви -
ча я ми та тра ди ці я ми; ви хо ван ня лю бо ві до рід но -
го краю; бе реж но го став лен ня до при ро ди,
пам’яток іс то рії та ар хі тек ту ри

Роз роб ка за нят тя гур т ка «По до рож моєї
мрії» з гео гра фії в 10-му кла сі
Ба ран чук Ва лен ти на Ста ніс ла вів на, ви кла дач,
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: План-кон с пект за нят тя 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 — до слі ди ти і ви вчи ти
ви знач ні міс ця та пам’ят ки кра їн сві ту на осно ві
скла дан ня пре зен та цій

Роз роб ка ви хов но го за хо ду «Mini-miss
Britain» з ан г лій  ської мо ви для 6–8-х кла сів
Ба раш ко ва На та ля Олек сан д рів на, учи тель ан г -
лій  ської мо ви, Дніп ро дзер жин  ська шко ла № 42
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 — сти му лю ва ти до глиб шо го
ви вчен ня лек си ки та гра ма ти ки ан г лій  ської мо ви;
роз ви ва ти пам’ять, ува гу та мов лен нє ві здіб нос ті;
ви хо ву ва ти по чут тя са мо стій нос ті та вмін ня до ла -
ти труд но щі, ін те рес до ви вчен ня іно зем ної мо ви

Роз роб ка ви хов но го за хо ду «Ну мо, хлоп ці»
для 3–4-х кла сів
Ба риш Га ли на Во ло ди ми рів на, учи тель по чат ко -
вих кла сів, Сум  ська шко ла № 27.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду — при ві -
тан ня зі свя том хлоп чи ків, май бут ніх за хис ни ків
Віт чиз ни

Роз роб ка ви хов но го за хо ду «Ма те ма ти ка —
це справ ді ці ка во» з ма те ма ти ки в 4-му кла сі
Бє ло ва На та ля Гри го рів на, учи тель по чат ко вих
кла сів, Ні ко поль  ська шко ла № 9 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 — удос ко на лю ва ти об чис лю -
валь ні на вич ки в ці ка вій фор мі; роз ви ва ти ло гіч -
не мис лен ня, пам’ять, кміт ли вість, вмін ня спіл ку -
ва тись; по ши рю ва ти і зба га чу ва ти знан ня
та вчи ти по мі ча ти не звич не в оче вид но му; ви хо -
ву ва ти уваж ність, са мо стій ність, ін те рес до ма те -
ма ти ки

Роз роб ка ви хов но го за хо ду «Збу дуй мо кра ї -
ну ра зом!» для 7-х кла сів
Би ко ва Ва лен ти на Гри го рів на, учи тель ук ра їн -
 ської мо ви та лі те ра ту ри, Бі лиць ка шко ла
№ 10 Доб ро піль  ської мі ськ ра ди 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 й по гли би ти знан ня про дер жав -
ні сим во ли Укра ї ни: гімн, герб, пра пор; про зви -
чаї, тра ди ції, об ря ди на ро ду, по пов ни ти знан ня іс -
то рич ни ми фак та ми про ге ро їч ну ми нув ши ну
на шої кра ї ни, сфор му ва ти уяв лен ня про зна чен -
ня не за леж нос ті і во лі дер жа ви для на ро ду Укра ї -
ни; роз ви ва ти праг нен ня до збе ре жен ня та при -
мно жен ня ду хов но го ба гат ст ва на ро ду, по чут тя
гро ма дян  ської гід нос ті, на ці о наль ної сві до мос ті,
по нят тя про на леж ність до рід ної зем лі, на ро ду,
мо ви, іс то рії, ви знан ня ду хов ної єд нос ті по ко лінь
і спіль нос ті куль тур ної спад щи ни; спри я ти

усвідом лен ню спіль них цін нос тей ук ра їн  ської на -
ції: дер жав но го су ве ре ні те ту, не за леж нос ті, те ри -
то рі аль ної ці ліс нос ті кра ї ни; ви хо ву ва ти по чут тя
ду хов но осмис ле но го пат рі о тиз му, від да нос ті сво -
їй Бать ків щи ні; роз ви ва ти ба жан ня бра ти участь
у роз бу до ві дер жа ви, на по лег ли во вчи ти ся, щоб
при нес ти біль ше ко рис ті рід ній Укра ї ні

Роз роб ка ви хов но го за хо ду «З Укра ї ною
в сер ці» для 9–11-х кла сів
Бі лан Оле на Гри го рів на, за ступ ник ди рек то ра
з на вчаль но-ви хов ної ро бо ти, учи тель хі мії, Си -
нель ни ків  ська шко ла № 1 Дніп ро пет ров  ської обл.
Ано та ція: Фо рум-те атр «З Укра ї ною в сер ці»

Усний жур нал «У сві ті ці ка во го» для 10-х
кла сів

Бі лі чен ко Ні на Іва нів на, ви кла дач ма те ма ти ки,
Кри во різь кий ме дич ний ко ледж Дніп ро пет ров -
 ської обл..
Ано та ція: Основ на ме та ви хов но го за хо ду —
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, зок ре ма в ме ди ци ні, ін -
фор ма ти ці, фі зи ці та ма те ма ти ці, ви хо ван ня та
роз ви ток твор чих здіб нос тей, за ці кав ле нос ті до
ви вчен ня цих пред ме тів

Роз роб ка ви хов но го за хо ду «Тіль ки пам’ять
не си віє»
Бі ло ус Ін на Ва си лів на, ви кла дач сус піль 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,
Кіро во град  ська обл.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду, ме та яко -
го — по ка за ти ге ро їзм на ро ду в бо роть бі з во ро -
гом, роз ши ри ти знан ня сту ден тів про ге ро їв —
олек сан д рій ців, ви хо ву ва ти по чут тя пат рі о тиз му,
лю бо ві до своєї зем лі

Роз роб ка ви хов но го за хо ду «Фіз культУРА»
з фі зич ної куль ту ри для 3-х кла сів
Боб ро ва Ла ри са Ми ко ла їв на, учи тель фі зич ної
куль ту ри, Сє вє ро до нець ка шко ла № 6 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 — фор му ван ня по треб ді тей
у здо ро во му спо со бі жит тя, про па ган да фі зич ної
куль ту ри й укріп лен ня здо ров’я ді тей

Роз роб ка ви хов но го за хо ду «Шко ла моя ве -
ли ча ва»
Бой ко Іри на Ми хай лів на, за ступ ник ди рек то ра
з ви хов ної ро бо ти, При мор  ська шко ла Ва си лів -
 сько го р-ну За по різь кої обл.
Ано та ція: Сце на рій свя та до 45-річ чя шко ли

Роз роб ка ви хов но го за хо ду «Ути лі за ція опа -
ло го лис тя» з хі мії в 10-му кла сі
Бой ко Люд ми ла Ле о ні дів на, учи тель хі мії, Си нель -
 ни ків  ська шко ла № 2 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 — при вер ну ти ува гу до еко ло -
гіч ної проб ле ми ути лі за ції опа ло го лис тя, роз ши -
ри ти знан ня про шкід ли вий вплив ди му опа ло го
лис тя на здо ров’я лю ди ни, фор му ван ня еко ло -
гічно го мис лен ня уч нів, сві до мої гро мад  ської
пози ції

Роз роб ка ви хов но го за хо ду «Де друж ба —
там і пе ре мо га!» для 4-х кла сів
Бон да рен ко Ла ри са Ми хай лів на, учи тель по чат -
ко вих кла сів, То ка рів  ська шко ла Лох виць ко го
рай о ну Пол тав  ської обл.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду, ме та яко -
го — спри я ти по глиб ле но му осмис лен ню по нят тя
«друж ба»; учи ти сприй ма ти різ ні жит тє ві си ту а -
ції, ана лі зу ва ти їх і зна хо ди ти шля хи ви хо ду; фор -
му ва ти вмін ня дру жи ти, зла год же но спів пра цю -
ва ти, ро зу мі ти ін шо го; ви хо ву ва ти ко лек ти візм,
доб ро зич ли вість, вза є мо ро зу мін ня, го тов ність
прий ти на до по мо гу

Роз роб ка ви хов но го за хо ду «Ду ша при ро ди
чуй на і лас ка ва» з біо ло гії в 10–11-х кла сах

Бон д зюх На дія Бог да нів на, ви кла дач біо ло гії, гео -
гра фії, Тер но піль  ське ви ще про фе сій не учи ли ще
тех но ло гій та ди зай ну.
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 від по ві даль -
ність за май бут нє пла не ти і люд ст ва, по ва гу до
жит тя лю ди ни і на вко лиш ньо го се ре до ви ща,
вмін ня ана лі зу ва ти свої вчин ки і вчас но ро би ти
ви снов ки

Роз роб ка за нят тя «Укра їн  ські тра ди ції та
обе ре ги»
Бо ра тин  ська Ва лен ти на Пет рів на, ке рів ник гур т -
ка, Ду бен  ський бу ди нок ді тей та мо ло ді 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 — ознай о ми ти з на род ни ми
обе ре га ми, свя щен ни ми зна ка ми та сим во ла ми
ро ду; на вчи ти ви го тов ля ти на род ні обе ре ги; фор -
му ва ти цін ніс не став лен ня до тра ди цій ук ра їн -
 сько го на ро ду; роз ви ва ти твор чі здіб нос ті, ви хо -
ву ва ти лю бов до Укра ї ни та бе реж ли ве став лен ня
до ук ра їн  ських тра ди цій

Інфор ма цій но-про світ ниць ка го ди на «Пам’я -
тай Чор но биль» для 8–9-х кла сів
Бо рець ка На дія Ва си лів на, учи тель гео гра фії,
основ здо ров’я, Пло ти чан  ська шко ла Ко зів  сько го
р-ну Тер но піль  ської обл..
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду на за яв -
лену те му, при свя че но го 30-м ро ко ви нам Чор но -
биль  ської ка та стро фи та про ве ден ню Ро ку
вшану ван ня учас ни ків лік ві да ції на слід ків ава рії
на Чор но биль  ській АЕС і пам’яті жертв Чор но -
биль  ської ка та стро фи

Роз роб ка ви хов но го за хо ду «Свя то Ми ко лая»
для 3-х кла сів
Бо ри сюк Лі лія Ген на ді їв на, учи тель по чат ко вих
кла сів, Дзер жин  ська шко ла № 9 До нець кої обл.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду з муль ти -
ме дій ною під трим кою (ме ді ап ре зен та ція до да -
ється), ме та яко го — роз ка за ти про доб ро чин ні
спра ви свя то го Ми ко лая; ви хо ва ти лю бов до ближ -
ньо го, по чут тя доб ро ти й ми ло сер дя; спри я ти роз -
вит ко ві твор чих здіб нос тей, ви кли ка ти ба жан ня
бе рег ти на ці о наль ну куль ту ру, здо бува ти знан ня
із ці лю що го дже ре ла на род ної мудрос ті пра щу рів

Роз роб ка ви хов но го за хо ду «По до рож у кра ї -
ну здо ров’я» для 2-х кла сів
Бор су ков  ська Оле на Кос тян ти нів на, учи тель по -
чат ко вих кла сів, Дніп ро пет ров  ська шко ла № 88.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду на за яв -
лену те му, ме та яко го — фор му ван ня стій кої
потре би дба ти про своє здо ров’я

Роз роб ка ви хов но го за хо ду «12 мі ся ців»
з анг лій  ської мо ви в 4-му кла сі
Бре нич На та лія Ми ко ла їв на, учи тель іно зем них
мов, 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 — за крі пи ти ви вче ний ма те -
рі ал з те ми «По ри ро ку. Мі ся ці. По го да»; знай о -
ми ти зі свя та ми та тра ди ці я ми кра ї ни, мо ву якої
ви вча є мо; роз ви ва ти твор чі здіб нос ті; під три му -
ва ти ін те рес до ви вчен ня іно зем ної мо ви

Роз роб ка ви хов но го за хо ду «Чи ни ти доб ро
мож на кож но го дня» для 8-х кла сів
Бржев  ська Ель ві ра Ва лен ти нів на, учи тель ма те -
ма ти ки, При луць ка шко ла № 12 Чер ні гів  ської обл.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду, ме та яко -
го — на вчи ти спів чу ва ти, про дов жу ва ти здій с ню -
ва ти доб рі без ко рис ли ві вчин ки, роз ви ва ти
вміння ви зна ча ти ви со ку мо раль ну цін ність доб -
ра, пе ре ко нан ня, що чи ни ти доб ро мож на кож но -
го дня; ви хо ву ва ти лю бов до ото чу ю чих, по ва гу
до ста рос ті, тер п ля чість до ма лих ді тей, умін ня
бра ти на се бе від по ві даль ність за слаб ших і за
влас ні вчин ки

Роз роб ка ви хов но го за хо ду «Ко заць ко му ро -
ду не ма пе ре во ду» для 9-го кла су
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Бру си ло Світ ла на Ми хай лів на, учи тель об ра зот -
вор чо го мис тец т ва, Три піль  ська шко ла Обу хів -
 сько 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 — ознай о ми ти з тра ди ці я ми
ко зац т ва, вчи ти вті лю ва ти їх у по всяк ден не жит -
тя; роз ви ва ти по чут тя гор дос ті за пред ків, ви три -
ва лість, роз ви ва ти си ло ві та ру хо ві якос ті, пиль -
ність; ви хо ву ва ти най кра щі люд  ські якос ті: спра -
вед ли вість, смі ли вість, вза є мо по ва гу, ін те рес
до ми ну ло го, ба жан ня збе рег ти тра ди ції

Роз роб ка ви хов но го за хо ду «Укра ї но, моя
Укра ї но» для 5–9-х кла сів
Будз Ма рія Пет рів на, пе да гог-ор га ні за тор, Дро го -
биць ка шко ла № 15 Львів  ської обл.
Ано та ція: Сце на рій ви хов но го за хо ду

Роз роб ка ви хов но го за хо ду «Ко заць кі тра ди -
ції в на шо му жит ті» для 11-х кла сів
Бун дак Ма ри на Ві та лі їв на, ви кла дач ук ра їн  ської
мо ви і лі те ра ту ри та сві то вої лі те ра ту ри, Сум -
 ський бу ді вель ний ко ледж.
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 пат рі о тизм
і ша  ноб ли ве став лен ня до іс то рії рід но го на ро ду;
роз ви ва ти сві то гляд ні уяв лен ня мо ло ді, че рез
ознай ом лен ня з кон цеп цією ко заць кої спіль но ти
як де мо кра тич ної ук ра їн  ської про то дер жа ви

Роз роб ка ви хов но го за хо ду «Без сім’ї і сво го
ро ду — не має на ції, на ро ду» для 10–11-х кла сів
Бу ра чок Окса на Іва нів на, ви кла дач, Іва но-
Франків  ський дер жав ний ко ледж тех но ло гій
та біз не су.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня ви хов но го за хо -
ду 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) та ме то дич ни -
ми до дат ка ми

Роз роб ка ви хов но го за хо ду «По свя та в ко за -
ча та» для 1-х кла сів
Ва силь чен ко Іри на Ва си лів 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: 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 ко -
за ків; ви хо ву ва ти лю бов до рід но го краю, ба жан -
ня бу ти гід ни ми си на ми Укра ї ни, праг ну ти ста ти
силь ни ми, здо ро ви ми, ро зум ни ми; зміц ни ти ди -
тя чий ко лек тив

Роз роб ка за нят тя гур т ка «Світ ці ка вої ма те -
ма ти ки» для 10–11-х кла сів
Виш не вець ка Ла ри са Євге нів на, ви кла дач ма те -
ма ти ки, Но гай  ський ко ледж Тав рій  сько го дер -
жав но го аг ро тех но ло гіч но го уні вер си те ту, За по -
різь 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 ді ап ре зен та ція до да -
 ється), ме та яко го — по ка за ти «Світ ці ка вої
матема ти ки», де мон ст ру ю чи про ек ти со фіз мів,
ма те ма тич них фо ку сів, го ло во ло мок; роз ви ва ти
твор чі здіб нос ті сту ден тів, ло гіч не мис лен ня, за ці -
кав ле ність до ви вчен ня ма те ма ти ки; спри я ти
фор му ван ню сві до мо го став лен ня до ви вчен ня
ма те ма ти ки; ви хо ву ва ти вмін ня зо се ред жу ва ти
ува гу на ви ко нан ні за вдан ня, са мо стій но пра цю -
ва ти над ви ко нан ням за вдань, фор му ва ти твор -
чий під хід до ви рі шен ня проб лем, що ви ни ка ють
під час ви ко нан ня за вдань

Роз роб ка уро ку «Укра їн  ські ве чор ни ці»
Віль шун На та лія Пет рів на, учи тель ук ра їн  ської
мо ви й лі те ра ту ри, Цю ру пин  ська спе ці а лі зо ва на
шко ла № 2 Хер сон  ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле ну те му,
ме та яко го — про дов жи ти знай ом ст во з тра ди ці я -
ми ук ра їн  сько го на ро ду; фор му ва ти са мо ос віт ню,
ху дож ньо-ес те тич ну ком пе тен т нос ті; удос ко на -
лю ва ти вмін ня ви раз но го чи тан ня дра ма тич них
тво рів; роз ви ва ти діа ло гіч не й мо но ло гіч не мов -
лен ня; ви хо ву ва ти лю бов до мис тец т ва, по чут тя
пре крас но го

Роз роб ка ви хов но го за хо ду «Раз доб ром зі -
грі те сер це — вік не про хо ло не» для 4-го кла су
Воз нюк Оль га Олек сан д рів на, учи тель, НВК
«Балт  ська за галь но ос віт ня шко ла I–III сту пе нів
№ 2 — гім на зія» Оде  ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко го — по -
гли би ти по нят тя про ввіч ли вість; по ка за ти не об -
хід ність ви ко нан ня пра вил по ве дін ки й спіл ку -
ван ня; уза галь ни ти знан ня про сек ре ти ви хо ва ної
лю ди ни, пра ви ла по ве дін ки; спо ну ка ти до пік лу -
ван ня про рід них; ви хо ву ва ти лю дя ність, гу ма -
нізм, доб ро зич ли вість, ве ли ко душ ність то що

Сце на рій шкіль но го мю зик лу «Сні го ва Ко ро -
ле ва» для 5–6-х кла сів
Вол ко ва Іри на Ми хай лів на, учи тель му зич но го
мис тец т ва, Ки їв  ська шко ла № 169.
Ано та ція: Роз роб ка сце на рію му зич ної ви ста ви

Роз роб ка ви хов но го за хо ду «Во ло ди мир Іва -
сюк — ми тець, який над то лю бив Укра ї ну…» для
11-х кла сів
Во ля ник На та лія Ва си лів на, ви кла дач, ке рів ник
гру пи, 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: В ус но му жур на лі з муль ти ме дій ною
під трим кою (муль ти ме дій на пре зен та ція до да єть -
ся) зі бра но й опра цьо ва но да ні жит тя та твор чос -
ті ві до мо го ук ра їн  сько го по ета та ком по зи то ра В.
Іва сю ка. Ве ли кий об сяг ма те рі а лу з дру ко ва них
ви дань та Інтер не ту при свя че ний різ ним вер сі ям
за гад ко вої смер ті ве ли ко го піс ня ра

П’єса для шкіль но го те ат ру «Аде лі на та її
дру зі» з ан г лій  ської мо ви в 7-му кла сі
Гав ри ло ва Окса 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: Сце на рій ви ста ви ан г ло мов но го шкіль -
но го те ат ру

Роз роб ка ви хов но го за хо ду «Ім’я Шев чен ка
сту кає в сер ця» з ук ра їн  ської лі те ра ту ри в 9-му
кла сі
Гав ри люк Окса на Ми хай лів на, ви хо ва тель, Луць -
кий НВК «За галь но ос віт ня шко ла-ін тер нат І–ІІІ
сту пе нів — пра во знав чий лі цей з по си ле ною фі -
зич ною під го тов кою».
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду, ме та яко -
го — ознай о ми ти з жит тє пи сом Т. Шев чен ка; на -
вча ти до би ра ти не об хід ний ма те рі ал з лі те ра ту ри;
пра цю ва ти над роз вит ком ак тив но го мов лен ня,
ви роб ля ти вмін ня зв’яз но ви слов лю ва ти свої дум -
ки; роз ви ва ти ак тор  ські здіб нос ті в де кла му ван ні
вір шів; про де мон ст ру ва ти кра су і ча рів ність Шев -
чен ко во го сло ва; ви хо ву ва ти лю бов і по ва гу
до спад щи ни, яку за ли шив по ет

Роз роб ка ви хов но го за хо ду «Ман д рів ка
по сто рін ках ча рів ної кни ги» для 6–10-х кла сів
спе ці аль ної шко ли
Гав риш Світ ла на Анто нів 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 на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — роз кри ти зна чен ня кни ги
в жит ті лю ди ни; ознай о ми ти з про це сом її ви го -
тов лен ня; при щеп лю ва ти лю бов до кни ги; ви хо -
ву ва ти по тре бу в чи тан ні; бе реж ли ве став лен ня
до кни ги; спри я ти роз вит ку мов лен ня глу хих

Роз роб ка веб-квес ту «Ви дат ні ма те ма ти ки
Укра ї ни» для 10-х кла сів
Га ден ко Те тя на Олек сан д рів на, учи тель ма те ма -
ти ки, Друж ків  ська шко ла № 7 До нець кої обл.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду, ме та яко -
го — удос ко на ли ти знан ня, умін ня й на вич ки
з тем «Ір ра ці о наль ні рів нян ня», «Три го но мет рич -
ні фун к ції», «Комп’ютер на пре зен та ція»; фор му -
ва ти на вич ки й умін ня з по шу ку ін фор ма ції
в Інтер не ті; фор му ва ти вмін ня пра цю ва ти в гру пі;
роз ви ва ти пі зна валь ну ді яль ність, ло гіч не мис -
лен ня; на вич ки й умін ня ана лі зу ва ти, сис те ма ти -
зу ва ти знай де ну ін фор ма цію та ро би ти ви снов ки;
ви хо ву ва ти по чут тя пат рі о тиз му, гор дос ті за свою
кра ї ну, від по ві даль ність

Роз роб ка ви хов но го за хо ду «Шко ла від чи няє
две рі нам свої» для 1-х кла сів
Га по нен ко Лі ля на Іва нів на, учи тель по чат ко вих
кла сів, Ша рів  ська шко ла Вал ків  сько го рай о ну
Хар ків  ської обл.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду на за яв -
лену те му, ме та яко го — фор му ва ти адек ват не
уяв лен ня про шкіль не жит тя, фор му ва ти вмін ня
від чу ва ти се бе пов но прав ним чле ном ве ли кої
шкіль ної сім’ї; ознай о ми ти з іс то рією шко ли; до -
 ма га ти ся ро зу мін ня не об хід нос ті до три му ва ти ся
прий ня тих у кла сі норм по ве дін ки; спри я ти під -
ви щен ню шкіль ної мо ти ва ції, усві дом лен ню спе -
ци фі ки по зи ції шко ля ра; ви хо ву ва ти по чут тя гор -
дос ті за свою шко лу, лю бов до Бать ків щи ни

Роз роб ка ви хов но го за хо ду «Фі ло соф  ський
стіл» для 11-х кла сів
Геть ман Олек сан д ра Пет рів на, учи тель іс то рії
і пра во знав ст ва, Ша рів  ська шко ла Вал ків  сько го
рай о 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 — ви хо ву ва ти лю бов і по ва гу
до своєї Бать ків щи ни, роз ви ва ти пат рі о тич ні
почут тя; до по мог ти ро зі бра ти ся в ба га то гран ній,
су пе реч ли вій дій с нос ті, усві до ми ти своє міс це
в сус піль ст ві; ство ри ти ат мо сфе ру віль но го спіл -
ку ван ня, від кри тос ті, від вер тос ті, до ві ри, ко лек -
тив них роз ду мів над жит тє во важ ли ви ми проб ле -
ма ми сьо го ден ня

Роз роб ка за нят тя гур т ка де ко ра тив но го роз -
пи су «Де ко ра тив ний жи во пис на склі в сти лі
пет ри ків  сько го роз пи су» для 7–8 кла сів
Гна тюк Ве ро ні ка Юрі їв на, ке рів ник гур т ка,
Дніпро пет ров  ський «Центр по за шкіль ної ро бо ти
№ 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 — на вчи ти тех ні ки роз пи су
на плос кій по вер х ні скла; сфор му ва ти уяв лен ня
про жан ри в де ко ра тив но му жи во пи сі, да ти по -
нят тя про основ ні прий о ми роз пи су; ви хо ву ва ти
по чут тя пре крас но го, по нят тя кра си рід но го
краю, збе ре жен ня на ці о наль них тра ди цій у сво їх
тво рах

Пре зен та ція ви хов но го про ек ту «Стрі тен ня»
для 4-х кла сів
Го во ру ха Ва лен ти на Іва нів на, учи тель по чат ко вих
кла сів, Си нель ни ків  ська шко ла № 1 Дніп ро пет -
ров  ської обл..
Ано та ція: Роз роб ка ви хов но го про ек ту. За до мі -
ну ю чою ді яль ніс тю: до слід ниць ко-по шу ко вий,
твор чо-ро льо вий; за пред мет но-зміс тов ною га -
луз зю: ін тег ро ва ний (між пред мет ний); за ха рак -
те ром кон так тів: внут ріш ній (се ред ді тей кла су);
за фор мою пред с тав лен ня: твор чі зві ти-пре зен -
тації, те ат ра лі зо ва ні мі ні-ви ста ви; за три ва ліс тю:
се ред ньої три ва лос ті (близь ко мі ся ця)

Роз роб ка ви хов но го за хо ду «Рід ний край,
вес ну зу стрі чай!» для 3-х кла сів
Гра хов  ська Світ ла на Ана то лі їв на, учи тель по чат -
ко вих кла сів, 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 — фор му ва ти сві до ме став -
лен ня до іс то рії й куль ту ри ук ра їн  сько го на ро ду;
ви хо ву ва ти на ці о наль ну гід ність; роз ши рю ва ти
і за кріп лю ва ти знан ня про Укра ї ну, фор му ва ти
пат рі о тизм, пра цьо ви тість; за охо чу ва ти тво ри ти
доб ро; по ка за ти ме то ди ку за сто су ван ня ак тив них
ме то дів ви хо ван ня при про ве ден ні ви хов них за -
хо дів; роз ви ва ти ар тис тич ні здіб нос ті й та лан ти

Роз роб ка ви хов но го за хо ду «Зо ря на ман д рів -
ка сто рін ка ми каз ки А. де Сент-Екзю пе рі “Ма -
лень кий принц”» із за ру біж ної лі те ра ту ри у 8-му
кла сі
Гри цюк Світ ла на Ва си лів на, учи тель, Під бе ре зів -
 ська шко ла Го ро хів  сько го рай о ну Во лин  ської обл.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду 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 — сис те ма ти зу ва -
ти, уза галь ни ти й по пов ни ти знан ня із твор чос ті
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А. де Сент-Екзю пе рі, роз ви ва ти твор чі здіб нос ті,
умін ня по во ди тись у си ту а ції ви бо ру; ви хо ву ва ти
лю бов до за ру біж ної лі те ра ту ри

Роз роб ка ви хов но го за хо ду «Люд  ські чес но -
ти» для 3-х кла сів
Грінь ко Те тя на Ана то лі їв на, учи тель по чат ко вих
кла сів, Пол тав  ська шко ла № 34.
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
за галь но люд  ські мо раль ні якос ті; роз ви ва ти
духов но-мо раль не мис лен ня, зв’яз не мов лен ня,
пі зна валь ний ін те рес, умін ня оці ню ва ти влас ні
вчин ки та вчин ки ін ших; ви хо ву ва ти ба жан ня до -
три му ва тись мо раль но-етич них норм, основ них
пра вил доб ро тво рен ня, праг нен ня ви ро би ти у со -
бі кра щі люд  ські якос ті

Роз роб ка ви хов но го за хо ду «По до рож до
кра ї ни «Здо ров’я» для 4-х кла сів
Гріш на На та лія Іва нів на, учи тель по чат ко вих кла -
сів, Дро го биць ка шко ла № 15 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 — по ши ри ти знан ня уч нів
про різ но ма ніт ність про дук тів хар чу ван ня; роз -
ви ва ти пі зна валь ні ін те ре си уч нів, уяву, твор чий
під хід до хар чу ван ня; ви хо ву ва ти праг нен ня бе -
рег ти своє здо ров’я, як най до рож чий скарб, вес ти
здо ро вий спо сіб жит тя

Роз роб ка ви хов но го за хо ду «Ма те ма ти -
ка — спра ва аж ні як не тіль ки ро зу му, але й

фан та зії…» з ма те ма ти ки для 8–11-х кла сів
Грод  ська Світ ла на Ві та лі їв на, учи тель ма те ма ти -
ки та фі зи ки, Ко рос ти шів  ська шко ла № 9 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 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 ці ка ви ти ма -
те ма ти кою, роз ви ва ти ло гіч не мис лен ня, умін ня
швид ко і чіт ко фор му лю ва ти влас ну дум ку, слу ха -
ти і до пов ню ва ти від по відь су пер ни ка, кон т ро лю -
ва ти свій ро бо чий час; ви хо ву ва ти ак тив ність
і вмін ня пра цю ва ти в ко лек ти ві

Роз роб ка ви хов но го за хо ду «Здо ров’я —
най до рож чий скарб» для 9-х кла сів

Гро на Лю бов Іва нів на, ви хо ва тель, При луць ка
шко ла-ін тер нат 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 — фор му ва ти по нят тя про
жит тя як най ви щу цін ність і про здо ров’я як най -
важ ли ві шу умо ву щас ли во го жит тя; роз ви ва ти
по чут тя влас ної гід нос ті й не по втор нос ті, роз ши -
рю ва ти уяв лен ня про здо ро вий спо сіб жит тя, хо -
ро ші і по га ні звич ки; ви хо ву ва ти тур бот ли ве став -
лен ня до осо бис то го здо ров’я то що

Роз роб ка ви хов но го за хо ду «Ми збе ре же мо
елек т ро енер гію» з кур су «Я у сві ті» в 3-му кла сі
Гур то ва Ла ри са Во ло ди ми рів на, учи тель по чат ко -
вих кла сів, Оче ре ту ва тів  ська шко ла Маг да ли нів -
 сько го рай о ну Дніп ро пет ров  ської обл..
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду 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 елек т ри ку,
елек т рич ний струм; по ка за ти, на скіль ки міц но
елек т ри ка ввій ш ла в жит тя лю ди ни, змі ни ла умо -
ви пра ці й по бу ту; спри я ти усві дом лен ню, чо му
по тріб но бе рег ти теп ло, світ ло, елек т ро енер гію;
за кріп лю ва ти знан ня про по бу то ві елек т ро -
прила ди, на вча ти пра вил без пе ки під час ко рис -
ту ван ня ни ми; фор му ва ти на вич ки без печ но го
по вод жен ня з елек т ро при ла да ми; ви хо ву ва ти
пиль ність, обе реж ність, праг нен ня пік лу ва ти ся
про своє жит тя й по чут тя від по ві даль нос ті
за жит тя ін ших лю дей; ви хо ву ва ти бе реж ли вість,
ощад ли вість

Роз роб ка ви хов но го за хо ду «У сві ті ма те ма -
ти ки» з ма те ма ти ки в 5-му кла сі
Да вид Оль га Ми хай лів на, учи тель, Львів  ська
шко ла № 44 ім. Т. Г. Шев чен ка.
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, кміт ли вість,

ви на хід ли вість у не стан дар т них си ту а ці ях з іг ро -
ви ми мо мен та ми, з еле мен та ми зма ган ня; роз ви -
ва ти ці ка вість до ма те ма ти ки, її іс то рії, до чи тан -
ня до дат ко вої лі те ра ту ри; на вча ти гра мот но ви -
слов лю ва ти влас ні дум ки, від сто ю ва ти свою
по зи цію; ви хо ву ва ти ці ле спря мо ва ність і впев не -
ність у со бі

Роз роб ка ви хов но го за хо ду «По до рож до
кра ї ни до рож ніх зна ків» для 1–4-х кла сів
Да ни ло ва Світ ла на Вік то рів на, ви хо ва тель, Кра -
ма тор  ська спе ці аль на за галь но ос віт ня шко ла-
інтер нат І–ІІ сту пе нів № 18 До нець кої об лас ної
ра ди.
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 й роз ши рю -
вати знан ня про пра ви ла до рож ньо го ру ху, по пе -
ред жа ти ди тя чий трав ма тизм; роз ши рю ва ти уяв -
лен ня уч нів про осо бис ту без пе ку та збе ре жен ня
здо ров’я; ви хо ву ва ти дбай ли ве став лен ня до сво -
го жит тя й по чут тя від по ві даль нос ті за ньо го

Роз роб ка ви хов но го за хо ду «Моє здо ров’я
у мо їх ру ках» з основ здо ров’я в 7-му кла сі
Дер же піль  ська Іри на Йо си пів на, учи тель основ
здо ров’я та ДПЮ, Бо рис лав  ська са на тор на шко -
ла-ін тер нат Львів  ської обл.
Ано та ція: Ви хов ний за хід у фор мі «брейн-рин гу»

Роз роб ка ви хов но го за хо ду «МАЙДАНС —
Я люб лю Укра ї ну!» для 7–10-х кла сів
Дер кач Світ ла на Ми ко ла їв на, за ступ ник ди рек то -
ра з ви хов ної ро бо ти, Ки їв  ська спе ці а лі зо ва на
шко ла № 139 з по глиб ле ним ви вчен ням ма те ма -
тики.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду, ме та яко -
го — спри я ти фор му ван ню по чут тя пат рі о тиз му;
при щеп лю ва ти лю бов до фі зич ної куль ту ри
і спор ту; удос ко на лю ва ти ру хо ві вмін ня та на вич -
ки; фор му ва ти мо раль ні і во льо ві якос ті

Ма те ма тич ні зма ган ня «Ма те ма ти ка і моя
май бут ня про фе сія» з ма те ма ти ки для 8–9-х
класів
Дов гун Ро ма нія Іго рів на, учи тель ма те ма ти ки,
Львів  ська шко ла № 44 ім. Т. Г. Шев чен ка.
Ано та ція: Ма те ма тич ні зма ган ня для уч нів

Роз роб ка ви хов но го за хо ду «Ви дат ні ма те ма -
ти ки. За гад ки іс то рії. Ма гія чи сел» з ма те ма ти ки
в 7-му кла сі
Дро бо то ва Вік то рія Іва нів на, учи тель ма те ма -
тики, 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 на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — по гли би ти знан ня про ви -
дат них ма те ма ти ків, ці ка ві влас ти вос ті окре мих
чи сел; фор му ва ти на вич ки швид ко го ра хун ку,
вмін ня розв’язу ва ти не стан дар т ні за вдан ня; роз -
ви ва ти ло гіч не мис лен ня, кміт ли вість, ін те рес
до іс то рії ма те ма ти ки, кру го зір; ви хо ву ва ти ці ле -
спря мо ва ність і впев не ність у со бі

Роз роб ка ви хов но го за хо ду «Обі рва на стру -
на В’ячес ла ва Хур сен ка» для 10–11-х кла сів
Ду бік Ла ри са Рос тис ла вів на, ви кла дач, Ко ледж
тех но ло гій, біз не су та пра ва Схід но єв ро пей  сько -
го на ці о наль но го уні вер си те ту іме ні Ле сі Укра їн -
ки, Луцьк.
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 при кла ді жит тя і пі сен -
ної твор чос ті В. Хур сен ка спри я ти усві дом лен ню
та ких цін нос тей жит тя, як доб ро та, лю дя ність, по -
чут тя влас ної гід нос ті, тур бот ли вість за рід них;
до по мог ти усві до ми ти зна чен ня доб ра як жит тє -
во го ви бо ру в ду хов но му ста нов лен ні осо бис тос -
ті; ви хо ву ва ти ес те тич ні сма ки

Роз роб ка ви хов но го за хо ду «Укра їн  ські ве -
чор ни ці» для 8–10-х кла сів
Єре мен ко Оль га Пет рів на, учи тель ма те ма ти ки,
Вер хів цев  ська шко ла № 2 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, ме та яко -
го — по знай о ми ти з дав нім на род ним зви ча єм

про во ди ти ве чор ни ці; ви хо ву ва ти по ва гу й лю бов
до тра ди цій рід но го на ро ду, до ук ра їн  ської піс ні,
ін те рес до ви вчен ня ми ну ло го рід но го краю,
прагнен ня збе рег ти на род ні зви чаї; роз кри ти мо -
раль ні устої ук ра їн  сько го на ро ду че рез тра ди ції й
об ря ди; роз ви ва ти ак тор  ські здіб нос ті уч нів

Роз роб ка ви хов но го за хо ду «По до рож
до пла не ти Доб ра» для 3-х кла сів
Єрмо ла Оле на Вік то рів на, учи тель по чат ко вих
кла сів, Ні ко поль  ська шко ла № 14 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 — ознай о ми ти уч нів з Доб ри -
ком і між на род ним ру хом «Кро кує Доб рик по
пла не ті», ви хо ву ва ти ша ноб ли ве став лен ня до
стар ших, бать ків, ви яв ля ти пік лу ван ня про мо -
лод ших, слаб ших

Ви хов на го ди на «Без печ ний Інтер нет для ди -
ти ни» в 4-му кла сі
Же лі ба Оле на Вік то рів на, учи тель по чат ко вих
кла сів, Дніп ро пет ров  ська спе ці а лі зо ва на шко ла
№ 115.
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 й по гли би ти
знан ня про Інтер нет; до слі ди ти по зи тив ні і не га -
тив ні на слід ки Інтер не ту; роз ви ва ти уваж ність,
спо сте реж ли вість, мов лен нє ві на ви ки, пам’ять,
ви хо ву ва ти етич не спіл ку ван ня між то ва ри ша ми,
до рос ли ми, мо лод ши ми дру зя ми, ін фор ма цій ну
куль ту ру

Роз роб ка ви хов но го за хо ду «Свя то рід ної мо -
ви» з ук ра їн  ської мо ви в 3-му кла сі
За ве ру ха Ма рія Сте па нів на, учи тель по чат ко вих
кла сів, Циб лів  ська шко ла Пе ре яс лав-Хмель -
ницько го рай о ну Ки їв  ської обл.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду на за яв -
лену те му, ме та яко го — роз ши рю ва ти уяв лен ня
про мо ву як за сіб люд  сько го спіл ку ван ня; про
багат ст во рід ної мо ви; роз ви ва ти мов лен ня; зба -
га чу ва ти слов ни ко вий за пас; ви хо ву ва ти по чут тя
лю бо ві до рід ної мо ви, пат рі о тизм, по чут тя на ці о -
наль ної гід нос ті

Роз роб ка ви хов но го за хо ду «Сте пан Руд -
ниць кий — фун да тор гео гра фіч ної на уки в Укра -
ї ні» з гео гра фії у 8–11-х кла сах
За яць Бог дан Во ло ди ми ро вич, учи тель гео гра фії
та іс то рії, Но во олек си нець ка шко ла Кре ме нець -
ко го р-ну Тер но піль  ської обл.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду, ме та яко -
го — на да ти ві до мос ті про жит тє вий і на уко во-
дослід ниць кий шлях С. Руд ниць ко го, за крі пи ти
пер вин ні знан ня про роль уче но го в ста нов лен ні
гео гра фіч ної на уки в Укра ї ні; роз ви ва ти твор чий
по шук і за ці кав ле ність у глиб шо му ви вчен ні ви -
дат них по ста тей Бать ків щи ни; ви хо ву ва ти на ці о -
наль но сві до ме по ко лін ня ук ра їн ців

Ме то дич на роз роб ка «Літ ній мов ний та бір
“Лі то — по ра кві тів”» з ан г лій  ської мо ви для
3–5-х кла сів
Зи ма Оле на Во ло ди ми рів на, учи тель ан г лій  ської
мо ви, Чер ка  ська шко ла № 2.
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 лен ня знань з те ми
«Flowers», зба га чен ня мо ви но ви ми лек сич ни ми
по нят тя ми, фор му ван ня ко му ні ка тив ної й со ці о -
куль тур ної ком пе тен ції; удос ко на лен ня вмін ня
бу ду ва ти не під го тов ле ні ви слов лю ван ня; ви хо ву -
ва ти куль ту ру мов лен ня

Роз роб ка ви хов но го за хо ду «Мі  ське свя то
з на го ди 200-річ чя з дня на род жен ня П. П. Єршо -
ва» для 5–9-х кла сів
Зі нов’єва Іри на Вік то рів на, учи тель ро сій  ської
мо ви та за ру біж ної лі те ра ту ри, Дніп ро пет ров  ська
шко ла № 56.
Ано та ція: Роз роб ка за хо ду в рам ках мі  сько го про -
ек ту «Юві леї»

Роз роб ка ус но го жур на лу «Ро ди на. Рід ня.
Рід» для 3-х кла сів
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Зін чен ко На та лія Пет рів на, учи тель по чат ко вих
кла сів, Крас но град  ська гім на зія «Гранд» Хар ків -
 ської обл..
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду, ме та яко -
го — уточ ни ти, роз ши ри ти й по гли би ти уяв лен ня
про ро ди ну, рід ню, рід, їх зна чен ня в жит ті лю ди -
ни; про буд жу ва ти пі зна валь ний ін те рес до іс то рії
сво го ро до во ду; роз ви ва ти ко му ні ка тив ну ком пе -
тен т ність, мис лен ня, твор чу уяву; сти му лю ва ти
по тре би осо бис тос ті в са мо ви ра жен ні, спри я ти
все біч но му роз вит ку й роз ши рен ню сві то гля ду;
ви хо ву ва ти по чут тя лю бо ві й по ва ги до сім‘ї, ро ду,
гор дос ті за свій на род, йо го іс то рію, куль ту ру,
тра ди ції

Роз роб ка ви хов но го за хо ду «Свя то По кро ви»
для 2-х кла сів
Іван чен ко Га ли на Пав лів на, ви хо ва тель, Спе ці а лі -
зо ва ний НВК «До шкіль ний на вчаль ний за клад —
за галь но ос віт ня шко ла І сту пе ня» з по глиб ле ним
ви вчен ням іно зем них мов ху дож ньо-ес те тич но го
на пря му № 22.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду на за яв -
лену те му, ме та яко го — роз ши ри ти і за крі пи ти
знан ня про іс то рію ство рен ня свя та, про тра ди ції,
по вір’я та при кме ти, пов’яза ні зі свя том; про буд -
жу ва ти пі зна валь ні ін те ре си до іс то рії ук ра їн -
 ської куль ту ри; ви хо ву ва ти лю бов і по ша ну до
тра ди цій сво го на ро ду

Роз роб ка ви хов но го за хо ду «Знай, лю би,
бе ре жи!» для 3-х кла сів

Ка би шо ва На та лія Олек сан д рів на, учи тель по чат -
ко вих кла сів, 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, ме та яко -
го — роз ви ва ти еко ло гіч ні уяв лен ня та по нят тя
шля хом ак ти ві за ції пі зна валь них про це сів; сти -
му лю ва ти ін те рес до пі знан ня при ро ди; фор му -
вати го тов ність до ра ці о наль ної ді яль нос ті в при -
ро ді, при якій збе рі га єть ся іс ну ю ча при род на
рівно ва га або ство рю ють ся мож ли вос ті для її від -
нов лен ня; роз ви ва ти ро зу мо ву та твор чу ак тив -
ність ме то дом тре ну ван ня; фор му ва ти еко ло гіч не
мис лен ня, сві до мість; ви хо ву ва ти еко ло гічну
куль ту ру при ро до ко рис ту ван ня; спри я ти ста нов -
лен ню й під три ман ню по зи тив но го емо цій но го
на строю

Роз роб ка по за клас но го за хо ду «На ро доз нав -
че свя то Ве ли ко му че ни ці Ка те ри ни» для 8–10-х
кла сів
Ка ку ша Ві та Ва си лів на, учи тель ук ра їн  ської мо ви
і лі те ра ту ри, Сте па нів  ський НВК Кри ни чан  сько -
го рай о 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 ши ри ти знан ня про ка лен -
дар но-об ря до ві свя та Укра ї ни; при щеп лю ва ти ін -
те рес до іс то рії, куль ту ри, тра ди цій ук ра їн  сько го
на ро ду; за лу ча ти до по шу ко вої, на уко во-до слід -
ниць кої, кра єз нав чої ро бо ти; удос ко на лю ва ти
мов ну куль ту ру; ви хо ву ва ти по чут тя пат рі о -
тизму, ша ноб ли ве став лен ня до іс то рич но го
мину ло го

Роз роб ка ви хов но го за хо ду «Лю бо ві пам’ять
не за бут ня. Та рас Шев чен ко і жін ки» для 9–11-х
кла сів
Кар пен ко Ва лен ти на Ми ко ла їв на, учи тель ук -
раїн  ської мо ви та лі те ра ту ри, Бу чан  ська Укра -
їнська гім на зія Ірпін  ської мі ськ ра ди 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 — від кри ти для стар шо клас -
ни ків ці ка ву сто рін ку біо гра фії Т. Шев чен ка —
роль жі нок у йо го до лі; по знай о ми ти з ін тим ною
лі ри кою по ета; по ка за ти ба га то гран ність твор -
чос ті Коб за ря; ви хо ву ва ти стій кий ін те рес до йо -
го спад щи ни

Роз роб ка ви хов но го за хо ду «Мо ва — то жи ва
ду ша на ро ду» для 10–11-х кла сів
Кар пі нець На дія Ми хай лів на, учи тель ук ра їн -
 ської мо ви та лі те ра ту ри, Бо рис лав  ська шко ла
№ 4 Львів  ської обл..

Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду, ме та яко -
го — ознай о ми ти з тво ра ми ук ра їн  ських по етів
про рід не сло во, фор му ва ти внут ріш ню по тре бу
ви вча ти й ша ну ва ти рід ну мо ву, спіл ку ва ти ся
нею, удос ко на лю ва ти куль ту ру мов лен ня; роз ви -
ва ти вмін ня ху дож ньо го чи тан ня по езій, ар тис -
тизм; при щеп лю ва ти по чут тя гор дос ті за свою
дер жа ву, рід ний на род; на вча ти бе реж ли во ста -
ви ти ся до куль тур ної спад щи ни ук ра їн ців

Роз роб ка ви хов но го за хо ду «Ти в мо є му сер -
ці, Укра ї но!» для 2-х кла сів
Ка те ла Ал ла 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 рай о ну До нець кої обл.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду, ме та яко -
го — по глиб лю ва ти по чут тя пат рі о тиз му, ба жан -
ня при слу жи ти ся Віт чиз ні, ста ти на її за хист; роз -
ши ри ти знан ня про іс то рич не ми ну ле на шої дер -
жа ви; ви хо ву ва ти по чут тя на ці о наль ної гор дос ті,
від да нос ті, ро зу мін ня своєї при чет нос ті до по дій,
які від бу ва ють ся в Укра ї ні; бе рег ти та при мно жу -
ва ти ба гат ст ва рід ної кра ї ни; до вес ти, що си ла на -
ша — в єд нос ті

Сце на рій ви сту пу ко ман ди ДЮП «За паль ні
дів ча та»
Ки ри ло ва Анже лі ка Во ло ди ми рів на, учи тель іс то -
рії, Но вог ро дів  ська шко ла № 8 До нець кої обл.
Ано та ція: Сце на рій ви сту пу агіт б ри га ди

Роз роб ка ви хов но го за хо ду «Ці ка ва ін фор ма -
ти ка» для 11-х кла сів
Кі зи ма Іри на Вік то рів на, ви кла дач ін фор ма ти ки,
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: Роз роб ка по за клас но го за хо ду з ін фор -
ма ти ки, що має на ме ті за ці ка ви ти стар шо клас ни -
ків по даль шим удос ко на лен ням сво їх знань
і вмінь з ін фор ма ти ки

Роз роб ка ви хов но го за хо ду «14 жов т ня —
День за хис ни ка Укра ї ни»
Кі зі чен ко На та лія Вік то рів на, учи тель по чат ко вих
кла сів, Лу ка шів  ський НВК Крас но град  сько го
рай о 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 — спри я ти згур ту ван ню ди тя -
чо го ко лек ти ву; роз ви ва ти ро зу мо ві і фі зич ні
здіб нос ті, кміт ли вість і сприт ність; ви хо ву ва ти
пат рі о тизм, друж бу, вза є мо по ва гу, вза є мо ро зу -
мін ня; спри я ти збе ре жен ню на род них зви ча їв,
тра ди цій, свят

Роз роб ка ви хов но го за хо ду «Всі про фе сії
важ ли ві» для 1–4-х кла сів
Кі поть Люд ми ла Іва нів на, учи тель по чат ко вих
кла сів, 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 уяв лен ня про
різ но ма ніт ність про фе сій; роз ви ва ти пам’ять,
ува гу; зба га ти ти слов ни ко вий за пас; слід ку ва ти
за пра виль ною ви мо вою зву ків, зв’яз ним мов лен -
ням, пра виль ним на го ло сом; три ма ти під кон т ро -
лем звук т; ви хо ву ва ти слу хо ву ува гу та мов ну ак -
тив ність, по ва гу до лю дей пра ці; слід ку ва ти за по -
ста вою

Роз роб ка ви хов но го за хо ду «Інте лек ту аль на
мов на гра “Зо ря на го ди на”» для 4-х кла сів
Ко би лець ка Ма ри на Олек сан д рів на, учи тель по -
чат ко вих кла сів, Сум  ська спе ці а лі зо ва на шко ла
№ 1 ім. В. Стрель чен ка.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду на за яв ле -
ну те му, при свя че но го Дню ук ра їн  ської пи сем -
нос ті та мо ви

Роз роб ка ви хов но го за хо ду «Ма те ма тич ний
“Брейн-ринг”» з ма те ма ти ки для 5–6-х кла сів
Ко ва лен ко Га ли на Ми ко ла їв на, учи тель ма те ма -
ти ки, Єміль чин ська гім на зія Жи то мир  ської обл..
Ано та ція: Роз роб ка пі зна валь но го ви хов но го за -
хо ду з ма те ма ти ки

Роз роб ка ви хов но го за хо ду «Ми жи ве мо
в Укра ї ні»
Ко валь чук Ла ри са Ми ко ла їв на, ви хо ва тель гру пи
про дов же но го дня, При луць ка шко ла № 2 Чер ні -
гів  ської обл.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду, ме та яко -
го — за крі пи ти знан ня про Укра ї ну, її сим во ли,
тра ди ції; упро вад жу ва ти еле мен ти ес те тич но го
ви хо ван ня куль ту ри спіл ку ван ня; роз ви ва ти ук -
ра їн  ське мов лен ня, куль ту ру по ве дін ки; умін ня
прий ма ти рі шен ня в не стан дар т них си ту а ці ях,
ко лек тив ну твор чість і ко му ні ка тив ні здіб нос ті;
спри я ти роз вит ку твор чої осо бис тос ті; ви хо ву ва -
ти лю бов і по ва гу до Укра ї ни, її сим во лів, тра ди -
цій, об ря дів, по чут тя гли бо кої по ва ги до пред ків,
сво їх рід них, твор чу са мо стій ність і від по ві даль -
ність, умін ня пра цю ва ти ко ман дою

Роз роб ка ви хов но го за хо ду «Вчи мо ся про ба -
ча ти» для 1–4-х кла сів
Ко ліс ник На та лія Юрі їв на, за вуч по чат ко вих кла -
сів, Дніп ро пет ров  ський НВК — лі цей № 100.
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 «Інтерв’ю із зи -
му ю чи ми пта ха ми» для 4 кла су
Кол па ко ва Оле на Ми ко ла їв на, учи тель по чат ко -
вих кла сів, Сє вє ро до нець ка шко ла № 1 Лу ган -
 ської обл.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду, ме та яко -
го — фор му ва ти по нят тя «пта хи»; да ти уяв лен ня
про зи му ю чих пта хів, уста но ви ти зв’язок між змі -
на ми в не жи вій при ро ді і у жит ті пта хів; ознай о -
ми ти із зи му ю чи ми пта ха ми своєї міс це вос ті; роз -
ши ри ти уяв лен ня про за хо ди з охо ро ни пта хів;
фор му ва ти на вич ки ро бо ти в гру пі, на уко вий сві -
то гляд; роз ви ва ти ко му ні ка тив ну ком пе тен цію,
кміт ли вість, уяву, уваж ність, ло гіч не мис лен ня,
пі зна валь ний ін те рес, роз ши рю ва ти кру го зір;
ство ри ти ат мо сфе ру для роз вит ку твор чо го по -
тен ці а лу; ви хо ву ва ти лю бов до при ро ди, усві дом -
лен ня се бе її час ти ною, під ви щу ва ти рі вень еко -
ло гіч ної куль ту ри

Роз роб ка ви хов но го за хо ду «Зву чи, рід на мо -
во!» для 7–8-х кла сів
Кон д ра тюк Іри на Іва нів на, учи тель ук ра їн  ської
мо ви та лі те ра ту ри, Ку цу руб  ська шко ла іме -
ні Т. Г. Шев чен ка Оча ків  сько го р-ну Ми ко ла -
 ївської обл..
Ано та ція: Сце на рій ви хов но го за хо ду, при уро че -
но го Дню рід ної мо ви. Це свя то — кон курс, за -
вдан ня яко го — по гли би ти зв’яз ки між ук ра їн -
 ською мо вою й ін ши ми пред ме та ми за галь но ос -
віт ньої під го тов ки; фор му ва ти ці ліс не ба чен ня
сві ту та йо го склад ни ків; за до по мо гою ці ка вих
ігро вих за вдань удос ко на лю ва ти ро зу мо ві здіб -
нос ті й ду хов ні за пи ти; пле ка ти яс к ра ву й са мо -
бут ню осо бис тість, яка ха рак те ри зу єть ся сві до -
мим став лен ням до мо ви, роз ви не ним мов лен ням,
мис лен ням, ін те лек том

Роз роб ка за хо ду «Свят ко ва зу стріч з май бут -
ні ми пер шо клас ни ка ми»
Ко ро бо ва Іри на Во ло ди ми рів на, учи тель по чат ко -
вих кла сів, При мор  ська шко ла Ва си лів  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 — по знай о ми ти ся з діть ми
для по даль шої спів пра ці; роз ви ва ти ін те рес до на -
вчан ня; ви кли ка ти по зи тив ні емо ції від зу стрі чі
зі шко лою; ви хо ву ва ти по важ не став лен ня один
до од но го

Роз роб ка ви хов но го за хо ду «Мо лодь про ти
СНІДу»
Ко са чо ва Люд ми ла Ми ко ла їв на, ви кла дач, Нов го -
род-Сі вер  ське ме дич не учи ли ще Чер ні гів -
 ської обл.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду, ме та яко -
го — ознай о ми ти з еті о ло гією, ме ха ніз ма ми за ра -
жен ня, гру па ми ри зи ку й клі ніч ни ми про ява ми
ВІЛ-ін фек ції та СНІДу; фор му ва ти етич ні нор ми
став лен ня мед пра ців ни ка до ВІЛ-ін фі ко ва них
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людей і хво рих на СНІД; за лу ча ти до здо ро во го
спо со бу жит тя; фор му ва ти на вич ки ко лек тив ної
ді яль нос ті й твор чі здіб нос ті; усві до ми ти зна чен -
ня за хо дів що до про фі лак ти ки ВІЛ-ін фек ції
та СНІДу

Роз роб ка ви хов но го за хо ду «По свя та в па -
нян ки» для 1-х кла сів
Ко ся чен ко Те тя на Ва лен ти 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: Сце на рій ви хов но го за хо ду для пер шо -
клас ниць

Роз роб ка ви хов но го за хо ду «Зву чи, рід на мо -
во!» для 1–4-х кла сів
Ко тен ко Лю бо ми ра Дмит рів на, учи тель по чат -
кових кла сів, за ступ ник ди рек то ра з на вчаль но-
ви хов ної ро бо ти, Ми ко лай-Піль  ський НВК За по -
різь ко го рай о 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 — до нес ти кра су і ба гат -
ство ук ра їн  ської мо ви; зба га ти ти знан ня про
Укра ї ну, слов ни ко вий за пас; роз ви ва ти зв’яз не
мов лен ня; ви хо ву ва ти по чут тя лю бо ві до мо ви,
рід но го краю, йо го тра ди цій, ба жан ня бе рег ти
свою на ці о наль ну куль ту ру, бу ти пат рі о том своєї
дер жа ви

Роз роб ка ви хов но го за хо ду «По до рож до
Кра ї ни Здо ров’я» для 2–3-х кла сів
Кот ко Оле на Ана то лі їв на, учи тель по чат ко вих
кла сів, 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: Сце на рій ви хов ної го ди ни до дня Здо -
ров’я

Роз роб ка ви хов но го за хо ду «Ві ват, ма те ма -
ти ка!» з ма те ма ти ки у 8-му кла сі

Крав чен ко На дія Ана то лі їв на, учи тель ма те ма ти -
ки, При мор  ська шко ла № 2 За по різь кої обл..
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду 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 з ма те ма -
тики, роз ши ри ти сві то гляд; роз ви ва ти твор чі
здіб нос ті, ло гіч не мис лен ня, за ці кав ле ність до ви -
вчен ня ма те ма ти ки; спри я ти фор му ван ню сві до -
мо го став лен ня до ви вчен ня ма те ма ти ки; ви хо ву -
ва ти вмін ня зо се ред жу ва ти ува гу на ви ко нан ні
за вдан ня, фор му ва ти твор чий під хід до ви рі шен -
ня проб лем, що ви ни ка ють під час ви ко нан ня за -
вдань; ви хо ву ва ти по чут тя вза є мо до по мо ги, доб -
ро го став лен ня од не до од но го, від по ві даль ність
за свій ко лек тив

Роз роб ка за нят тя гур т ка «Со фія Ко ва лев -
 ська — ви дат ний ма те ма тик сві ту» з ма те ма ти ки
для 10–11-х кла сів
Крав чен ко На дія Ана то лі їв на, учи тель ма те ма ти -
ки, При мор  ська шко ла № 2 За по різь кої обл..
Ано та ція: План-кон с пект за нят тя на за яв ле ну те -
му, ме та яко го — роз ши ри ти кру го зір уч нів про
ви дат них ма те ма ти ків сві ту, по знай о ми ти з яс к -
ра ви ми сто рін ка ми біо гра фії С. Ко ва лев  ської; ви -
хо ву ва ти пі зна валь ний ін те рес до іс то рії ма те ма -
ти ки і по чут тя по ва ги до її твор ців, спри я ти фор -
му ван ню сві до мо го став лен ня до ви вчен ня
ма те ма ти ки

Роз роб ка ви хов но го за хо ду «Інте лек ту аль -
ний ма ра фон за по віс тю Ч. Дік кен са «Різ д вя на
піс ня в про зі» із за ру біж ної лі те ра ту ри в 6-му
кла сі
Кре мень Та ма ра Ми хай лів на, за ступ ник ди рек то -
ра з на вчаль но-ви хов ної ро бо ти, учи тель за ру біж -
ної лі те ра ту ри, Дніп ро дзер жин  ський НВК «За -
галь но ос віт ній на вчаль ний за клад — до шкіль ний
на вчаль ний за клад № 3» Дніп ро пет ров  ської обл.
Ано та ція: Роз роб ка кон кур с но-пі зна валь ної
програ ми

Сце на рій свя та Остан ньо го дзво ни ка та це ре -
мо нія вру чен ня атес та тів ви пус к ни кам
Кре то вич Те тя на Ми ко ла їв на, за ступ ник ди рек -
то ра з ви хов ної ро бо ти, Ва рю шин  ська за галь но -

ос віт ня шко ла Ве се ли нів  сько го рай о ну Ми ко ла їв -
 ської обл.
Ано та ція: Сце на рій за галь но шкіль но го свя та

Роз роб ка ви хов но го за хо ду «In the World of
English» з ан г лій  ської мо ви у 8-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: Сце на рій про ве ден ня за хо ду, ме та яко -
го — уза галь ни ти ви вче ний ма те рі ал з те ми «Ве ли -
ка Бри та нія»; ак ту а лі зу ва ти кра ї ноз нав чий ма те рі -
ал; під ви щи ти ін те рес до ви вчен ня іно зем ної мо ви
і кра ї ни, мо ва якої ви вча єть ся; роз ши ри ти лін г віс -
тич ний кру го зір і еру ди цію, лек сич ний за пас з те -
ми; роз ви ва ти ува гу і ло гіч не мис лен ня, пам’ять; 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, куль ту ру спіл ку вання

Роз роб ка ви хов но го за хо ду «Ма те ма тич на
по до рож» з ма те ма ти ки для 5–9-х кла сів

Кузь мен ко ва Оль га Іва нів на, учи тель, Мак си -
 мівська шко ла Бо го ду хів  сько го рай о 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 — ак ти ві за ція пі зна валь ної ді яль -
нос ті уч нів; роз ви ток ло гіч ної та за галь но ма тема -
тич ної куль ту ри; тре ну ван ня ува ги, пам’яті уч нів;
під ви щен ня ін те ре су до ви вчен ня ма те ма ти ки

Роз роб ка ви хов но го за хо ду «Істо рич ні пе ре -
го ни» з іс то рії Укра ї ни та все світ ньої іс то рії
в 11-му кла сі
Ку ла чок На та лія Вік то рів на, учи тель іс то рії
та пра во знав ст ва, Сла ву тиць ка шко ла I–III сту -
пе нів № 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 — по вто ри ти й уза галь ни ти
знан ня із все світ ньої іс то рії та іс то рії Укра ї ни, ви -
кли ка ти ін те рес до ви вчен ня пред ме та, роз ви ва ти
ло гіч не мис лен ня, до пит ли вість, кміт ли вість,
умін ня пра цю ва ти в ко ман ді, по ши ри ти се ред мо -
ло ді ідеї ак тив но го про ве ден ня до звіл ля, за лу чи ти
до учас ті в ін те лек ту аль них іг рах

Роз роб ка ви хов но го за хо ду «З ми ну ло го хі -
мії» з хі мії в 7–9-х кла сах
Ку лі ба ба Ла ри са Вік то рів на, учи тель при ро доз -
нав ст ва та хі мії, Оде  ська шко ла № 37.
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 й уза галь ни ти
знан ня уч нів про Пе рі о дич ну таб ли цю хі міч них
еле мен тів Д. Мен де лє є ва, еле мен ти і їх з’єд нан ня;
за крі пи ти знан ня про основ ні по нят тя й за ко ни
хі мії; фор му ва ти на вич ки ко рис ту ва ти ся пе рі о -
дич ною сис те мою як дже ре лом ін фор ма ції про хі -
міч ні еле мен ти; фор му ва ти стій кий ін те рес до ви -
вчен ня пред ме та

Роз роб ка ви хов но го за хо ду «Лі те ра тур ні ве -
чор ни ці» для 9–11-х кла сів
Ку ри ло ва Зі на ї да Ми хай лів на, учи тель, По ко ти -
лів  ська шко ла № 2 Хар ків  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 — че рез ху дож нє сло во й ін ші за со би мис тец т -
ва на вчи ти ба чи ти й ці ну ва ти кра су сві ту, жит тя,
пі зна ва ти іс то рич не ми ну ле на ро ду, лю би ти й бе -
рег ти при ро ду, рід ну зем лю, ша ну ва ти сво їх
ближ ніх; при щеп лю ва ти най важ ли ві ші цін нос ті
хрис ти ян  ської мо ра лі; до по мог ти зро зу мі ти се бе,
роз кри ти влас ні здіб нос ті, фор му ва ти се бе
як осо бис тість, роз бу ди ти та під три му ва ти внут -
ріш нє праг нен ня гар мо ній но го й пов но кров но го
жит тя

Роз роб ка ви хов но го за хо ду «Пер лин ки на -
род ної твор чос ті» для 2-х кла сів
Лав рен ко Ма рія Іва нів на, учи тель по чат ко вих
кла сів, Ізма їль  ська шко ла № 7 Оде  ської обл.
Ано та ція: Сце на рій ви хов но го за хо ду

Роз роб ка ви хов но го за хо ду «Interesting facts
about Ukraine. Ці ка ві фак ти про Укра ї ну» з ан г -
лій  ської мо ви для 10–11-х кла сів

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  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
свою кра ї ну ан г лій  ською мо вою; ак ти ві зу ва ти
кра ї ноз нав чі знан ня й мов ні умін ня; роз ви ва ти
на вич ки ко лек тив ної ро бо ти, ло гіч но го мис лен ня;
ви хо ву ва ти по чут тя лю бо ві до рід но го краю, гор -
дос ті за свою кра ї ну; по гли би ти знан ня про іс то -
рич ні та куль тур ні пам’ят ки на шої кра ї ни

Роз роб ка ви хов но го за хо ду «Ці ка ва ма те ма -
ти ка» з ма те ма ти ки для 7–11-х кла сів
Ле мець Оль га Олек сі їв на, учи тель ма те ма ти ки,
Бі лів  ська шко ла Чор т ків  сько го рай о ну Тер но піль-
ської обл.
Ано та ція: Роз роб ка ін те лек ту аль но го по за клас -
но го за хо ду

Роз роб ка ви хов но го за хо ду «Про ща вай,
Осінь зо ло та» для 1-х кла сів
Ле он чик Окса на Сер гі їв на, ви хо ва тель, Кри -
ворізь ка шко ла-ін тер нат № 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 — сис те ма ти зу ва ти уяв лен ня
про по слі дов ність змін у при ро ді во се ни, роз кри -
ти зв’язок між на стан ням хо ло ду і ста ном рос лин;
фор му ва ти еле мен ти на уко во го пі знан ня сві ту;
на вчи ти ба чи ти бар ви зо ло тої осе ні, роз ви ва ти
об раз не мов лен ня, ло гіч не мис лен ня; ви хо ву ва ти
лю бов до при ро ди

Роз роб ка ви хов но го за хо ду «День ук ра їн -
 сько го ко зац т ва» для 1–4-х кла сів
Линь ко Г. Г., Дзю бен ко Л.М., Пі ла то ва Т.М., Лев -
чен ко Н. І., учи те лі по чат ко вих кла сів, Пол тав  ська
шко ла № 10 іме ні В. Г. Ко ро лен ка.
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 знай о ми ти зі свя том По -
кро ви; роз кри ти зміст і тра ди ції свя та; по яс ни ти,
чо му свя то По кро ви є днем ук ра їн  сько го ко зац т -
ва, яке зна чен ня має сьо год ні; ви хо ву ва ти лю бов
до Бать ків щи ни, по ва гу і ша ну до бій ців АТО; за -
кли ка ти бу ти не бай ду жи ми до по дій на схо ді
Укра ї ни, до лю дей, які за хи ща ють і бо ро нять ук -
ра їн  ські зем лі; ви хо ву ва ти справ ж ніх пат рі о тів
і за хис ни ків Віт чиз ни

Роз роб ка ви хов но го за хо ду «Фес ти валь ди -
тя чої піс ні» для 1–4-х кла сів
Лит ви но ва На та лія Ва ле рі їв на, ви хо ва тель, Кра -
ма тор  ська спе ці аль на за галь но ос віт ня шко ла-
інтер нат І–ІІ сту пе нів № 18 До нець кої об лас ної
ра ди.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду, ме та яко -
го — фор му ван ня твор чої осо бис тос ті, здат ної до
са мо ре а лі за ції; фор му ван ня са мо сві до мос ті шко -
ля рів че рез ме ха нізм роз вит ку ре флек сій у ко лек -
тив ній ро бо ті; по до лан ня мов них по ру шень, роз -
ви ток емо цій но-во льо вих сфер; ово ло дін ня ін то -
на цій но-ви раз ни ми за со ба ми мо ви; при лу чен ня
до на ці о наль них і куль тур них цін нос тей ук ра їн -
 сько го на ро ду

Роз роб ка ви хов но го за хо ду «Не згас не свіч ка
пам’яті» для 7–9-х кла сів
Ло баць ка Лі дія Ми ко ла їв на, ви хо ва тель, Во ло ди -
мир-Во лин  ська спе ці а лі зо ва на шко ла-ін тер нат
«Центр осві ти та со ці аль но-пе да го гіч ної під трим -
ки» Во лин  ської обл..
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду, ме та
яко го — спри я ти від нов лен ню іс то рич ної пам’яті
про Го ло до мор 1932–1933 ро ків, фор му ва ти по -
ва гу до ми ну ло го Укра ї ни, до лю дей, які пе ре -
жили страш не ли хо літ тя Го ло до мо ру, ви хо ву ва ти
гро ма дян  ську сві до мість, по чут тя спів пе ре -
живан ня

Роз роб ка ви хов но го за хо ду «В по шу ках скар -
бів» з хі мії для 7-х кла сів
Ло мо ва Іза бел ла Ва ле рі їв на, учи тель хі мії, Но во -
до нець ка шко ла № 17 Доб ро піль  ської мі ськ ра ди
До нець кої 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 — за лу чи ти уч нів до ак тив но -
го за кріп лен ня, уза галь нен ня і роз вит ку по чат ко -
вих знань з хі мії; на вчи тись пра цю ва ти ко ман дою

Роз роб ка ви хов но го за хо ду «Ча рів на хі мія»
для 1–4-х кла сів
Ло мо ва Іза бел ла Ва ле рі їв на, учи тель хі мії, Но во -
до нець ка шко ла № 17 Доб ро піль  ської мі ськ ра ди
До нець кої обл.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду на за яв -
лену те му, ме та яко го — по знай о ми ти уч нів почат -
ко вих кла сів з різ ни ми до слі да ми з хі мії, роз ви вати
спо сте реж ли вість, ба жан ня пі зна ва ти та єм ни ці

Роз роб ка ви хов но го за хо ду «Я візь му той
руш ник…» для 7–8-х кла сів
Лун гу Лю бов Ле о ні дів на, учи тель об слу го ву ю чої
пра ці, Но во во лин  ська шко ла № 7 Во лин  ської обл.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду, ме та яко -
го — роз ви ва ти в уч нів умін ня ба чи ти та ці ну ва ти
кра су ви шив ки, зміц ню ва ти по чут тя на ці о наль -
ної гор дос ті, по ва гу до зви ча їв і тра ди цій рід но го
на ро ду, лю бов до ма те рі, по ша ну до жін ки

Роз роб ка ви хов но го за хо ду «Моя кра ї на —
Укра ї на» з ук ра їно знав ст ва у 8-му кла сі
Лу ців Га ли на Куз мів на, учи тель ук ра їно знав ст ва,
Іспа  ська шко ла іме ні Ми ко ли Мар фі є ви ча Виж -
ниць ко го р-ну Чер ні вець 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 — ознай о ми ти з ге ро їч ни ми
сто рін ка ми жит тя зем ля ка; ви хо ву ва ти на ці о -
наль но-пат рі о тич ні по чут тя до рід ної нень ки-
Укра ї ни; бе рег ти пам’ять про за гиб лих ге ро їв на
Май да ні та в зо ні АТО

Роз роб ка ви хов но го за хо ду «The world
around us» з ан г лій  ської мо ви в 10–11-х кла сах
Луч ко Анже ла Во ло ди ми рів на, учи тель ан г лій -
 ської мо ви, Пол тав  ська шко ла № 9.
Ано та ція: Сце на рій ви хов но го за хо ду на за яв ле -
ну те му

Роз роб ка ви хов но го за хо ду «З Укра ї ною
в сер ці» для 9–10-х кла сів
Люб чен ко 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, Пол тав  ська шко ла № 27.
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 по чут тя по ва ги
до осо бис тос ті М. Го го ля, за хоп лен ня йо го тво ра -
ми; роз ви ва ти ін те рес до куль ту ри ук ра їн  сько го
на ро ду, ак тор  ські здіб нос ті уч нів, на вич ки ви раз -
но го чи тан ня; ви хо ву ва ти ес те тич ні сма ки, при -
щеп лю ва ти лю бов до рід но го краю

За сі дан ня лі те ра тур но го гур т ка «Тво ри Го го -
ля на по лот нах пол тав  ських ху дож ни ків» для
9-х кла сів
Люб чен ко 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, Пол тав  ська шко ла № 27.
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 об раз Укра ї ни
у збір ці М. Го го ля «Ве чо ри на ху то рі бі ля Ди кань -
ки»; по ка за ти зв’язок твор чос ті пол тав  ських ху -
дож ни ків із тво ра ми М. Го го ля; про буд жу ва ти ін -
те рес до йо го твор чос ті, лю бов до рід но го краю;
ви хо ву ва ти мо раль ні й ду хов ні якос ті уч нів

Роз роб ка ви хов но го за хо ду «Во ро не чор ний!
Да рем но ти кря чеш. Рід неє сло во жиє і є — ба -
чиш!» з ук ра їн  ської мо ви в 7-му кла сі
Ля шен ко Оль га Пет рів на, учи тель ук ра їн  ської мо -
ви та лі те ра ту ри, Бо го ду хів  ська гім на зія № 1 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 — до по мог ти усві до ми ти міс -
це ук ра їн  ської мо ви се ред ін ших слов’ян  ських
мов; роз кри ти кра су й ба гат ст во рід ної мо ви; ви -
хо ву ва ти лю бов до ук ра їн  ської мо ви; зба га чу ва ти
слов ни ко вий за пас; роз ви ва ти твор че, не стан дар -
т не, кри тич не та ло гіч не мис лен ня; фор му ва ти
ко му ні ка тив ну ком пе тен т ність

Стат тя «Про філь ний та бір — це кру то»
Ма льо н кі на Іри на Олек сі їв 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 № 25.
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 філь ний та бір
працю вав за дво ма на пря ма ми: мов ним і фі зи ко-
ма те ма тич ним. Для фі ло ло гів — це мож ли вість
роз кри ти свої та лан ти та здо бу ти до свід спіл ку -
ван ня іно зем ни ми мо ва ми в при род ній не ви му -
ше ній ат мо сфе рі гри, зма гань, ство рен ня ко лек -
тив них твор чих про ек тів. Для ма те ма ти ків —
це ве се лі брейн-рин ги, КВК, дис пу ти, за сі дан ня
круг лих сто лів

Роз роб ка ви хов но го за хо ду «Лі рич ні со не ти»
для 10–11-х кла сів
Ма люх Те тя на Во ло ди ми рів на, ви кла дач, 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 лі те ра тур но-му зич ної го ди ни
«Лі рич ні со не ти», при свя че ної жит тю і твор чос ті
ві до мої ук ра їн  ської по ете си Лі ни Кос тен ко

Роз роб ка ви хов но го за хо ду «Хі мія на вко ло
нас» з хі мії для 10–11-х кла сів

Мар ти шев  ська Ма рія Фе до рів на, ви кла дач хі мії,
Боб ро виць кий ко ледж еко но мі ки та ме нед ж -
менту ім. О. Май но вої НУБіП Укра ї ни, Чер ні гів -
 ська обл.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду на за яв -
лену те му, ме та яко го — по вто ри ти й по гли би ти
знан ня з кур су хі мії; роз ви ва ти вмін ня ана лі зу -
вати, швид ко зна хо ди ти пра виль ну від по відь;
акти ві зу ва ти пі зна валь ну ді яль ність; фор му ва ти
вмін ня ді яти в не стан дар т ній си ту а ції

Роз роб ка ви хов но го за хо ду «Ле ді та
джентль мен кла су» для 1–4-х кла сів
Мед ве ден ко Лю бов Олек сан д рів на, учи тель по -
чат ко вих кла сів, Оде  ська шко ла № 37.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня кон кур с ної роз -
ва жаль но-ін те лек ту аль ної про гра ми для всіх кла -
сів по чат ко вої шко ли на пе ре дод ні 8 Бе рез ня

Роз роб ка ви хов но го за хо ду «Зи мо вий бал
у Ко ро лів ст ві Ввіч ли вос ті»
Мел лі Со фія Гри го рів на, ке рів ник гур т ка, Ду бен -
 ський «Бу ди нок ді тей та мо ло ді» 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 — роз ши ри ти знан ня про
ввіч ли вість, фор му ва ти внут ріш ню по тре бу бу ти
ввіч ли ви ми, куль тур ни ми людь ми; роз ви ва ти
пам’ять, мис лен ня, ко му ні ка тив ні здіб нос ті; ви хо -
ву ва ти ша ноб ли ве став лен ня та по ва гу до стар -
ших, доб ро ту, чуй ність, доб ро зич ли ве став лен ня
до ото чу ю чих

Роз роб ка ви хов но го за хо ду «Моя Бать ків щи -
на — рід на Укра ї на» для 4-х кла сів
Мєд вє дє ва Оле ся Ген на ді їв на, учи тель по чат ко -
вих кла сів, Кру чан  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 — роз ши ри ти й за крі пи ти
знан ня про Укра ї ну; при щеп лю ва ти ін те рес
до ви вчен ня гео гра фії, іс то рії, зви ча їв і куль ту ри
Укра ї ни

Роз роб ка ви хов но го за хо ду «Гео гра фіч на гра
“Острів скар бів”» з гео гра фії для 7–8-х кла сів
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: Сце на рій про ве ден ня за хо ду 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 гео -
гра фіч ні знан ня; спри я ти по глиб лен ню за галь но -
куль тур них ком пе тен цій та ін те ре су до гео гра фії;
спри я ти роз вит ку вмін ня за сто со ву ва ти свої
знан ня в не стан дар т них си ту а ці ях; ви хо ву ва ти
вза є мо по ва гу, вза є мо до по мо гу й ко лек ти візм

Роз роб ка ви хов но го за хо ду «Рід на мо ва —
краю бать ків сько го піс ня» для 5-х кла сів

Ми ро нюк На та лія Євге нів на, учи тель, Ча со во яр -
 ська шко ла І–ІІІ сту пе нів № 15 Арте мів  ської мі -
ськ ра ди 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 — ознай о ми ти уч нів з по езі я -
ми ук ра їн  ських пись мен ни ків; роз ви ва ти на вич -
ки де кла му ван ня по езії; ви хо ву ва ти гор дість
за ми ну ле Бать ків щи ни та її здо бут ки; фор му ва ти
ак тив ну гро ма дян  ську по зи цію

Роз роб ка ви хов но го за хо ду «Ми всі од на
сім’я, єди на ми ро ди на» для 1-х кла сів

Мих нюк Люд ми ла Во ло ди ми рів на, учи тель по -
чат ко вих кла сів, Єміль чин 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 — ви хо ву ва ти лю бов і по ва гу до най ближ чих
і най рід ні ших лю дей — бать ка й ма те рі, ба бу сі
та ді ду ся, ба жан ня до по ма га ти їм, вчи ти бу ти
чемни ми, уваж ни ми, зав ж ди пам’ята ти міс це,
де на ро ди ли ся, рід ну осе лю; фор му ва ти по чут тя
обов‘яз ку пе ред бать ка ми, до вес ти всім при сут -
нім на свя ті, що бать ки і ді ти — це од не ці ле

Роз роб ка ви хов но го за хо ду «Бе ре жи кра су
при ро ди» для 2-х кла сів
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: Сце на рій про ве ден ня за хо ду, ме та яко -
го — роз ши ри ти знан ня про кра су при ро ди рід -
но го краю, по гли би ти знан ня про окра су на ших
са дів і пар ків — пта шок; під вес ти до усві дом лен ня
не об хід нос ті до по ма га ти бра там на шим мен шим;
роз ви ва ти пі зна валь ний ін те рес, ло гіч не мис лен -
ня; ви хо ву ва ти лю бов до рід но го краю че рез лю -
бов до при ро ди; за лу ча ти бать ків до при ро до о хо -
рон ної ді яль нос ті (у рам ках про ек ту гро мад  сько-
ак тив ної шко ли)

Роз роб ка ви хов но го за хо ду «На ба лу в ко ро -
лів ст ві ввіч ли вос ті» для 1–4-х кла сів
Мо кич На та лія Во ло ди ми рів на, учи тель по чат ко -
вих кла сів, 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: Роз роб ка про ек ту, ме та яко го — до нес -
ти до сві до мос ті ді тей, що най ви ща кра са лю ди ни
в то му, що во на жи ве не тіль ки для се бе, а всі свої
си ли, енер гію, хист від дає ін шим лю дям; за крі -
 пити знан ня про доб ро ту, чуй ність, ввіч ли вість;
ви яв ля ти й ана лі зу ва ти вчин ки од но літ ків, каз ко -
вих ге ро їв; спо ну ка ти ді тей на доб рі вчин ки;
спри я ти роз вит ку емо цій, ес те тич них по чут тів;
роз ви ва ти куль ту ру мов лен ня, спіл ку ван ня й по -
ве дін ки; вихо ву ва ти по ва гу до стар ших та од но -
літ ків, по чут тя вза є мо по ва ги, ввіч ли во го став лен -
ня до ото чу ю чих

Роз роб ка ви хов но го за хо ду «По етич на хви -
лин ка» з ан г лій  ської мо ви для 2–4-х кла сів
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: Сце на рій про ве ден ня за хо ду на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — по знай о ми ти уч нів з ан г -
лій  ською по езією: кла сич ною і су час ною; роз ви -
ва ти вмін ня сприй ма ти по езію на слух

Роз роб ка ви хов но го за хо ду «Ма те ма тич ний
квест» для 5–7-х кла сів
Мо роз Оль га Сер гі їв на, учи тель ма те ма ти ки, Зла -
то піль  ська гім на зія м. Но во мир го ро да 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 — фор му ва ти на вич ки на -
вчаль но-пі зна валь ної, ін фор ма цій ної та ко му ні -
ка тив ної ком пе тен цій; роз ви ва ти твор чий по тен -
ці ал, умін ня орі єн ту ва ти ся в різ но ма ніт них
си ту а ці ях, спіл ку ва ти ся з учас ни ка ми квес ту,
пра цю ва ти в ко ман ді; під ви щи ти мо ти ва цію
до ви вчен ня ма те ма ти ки

Роз роб ка ви хов но го за хо ду «О, Со ло міє, со ло
со лов’я…» з лі те ра тур но го чи тан ня, те ат ру й
рит мі ки в 4-му кла сі
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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 ри мен таль на
ком п лек с на шко ла мис тецтв ім. Ге ре ти.
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 знай о ми ти з жит тям
і твор чіс тю ви дат ної ук ра їн  ської спі вач ки С. Кру -
шель ницької; ви хо ву ва ти по чут тя гор дос ті за сла -
вет ну спів віт чиз ни цю

Роз роб ка ви хов но го за хо ду «Мі сія — вря ту -
ва ти пла не ту» для 4-го кла су
Мо ро зо ва Ла ри са Ві та лі їв 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: Сце на рій про ве ден ня за хо ду, ме та яко -
го — у до ступ ній і ці ка вій фор мі роз кри ти сут -
ність су час них еко ло гіч них проб лем; фор му ва ти
еко ло гіч не мис лен ня й еко ло гіч ний спо сіб жит тя;
ви хо ву ва ти по чут тя від по ві даль нос ті за при ро ду
як Бо же ство рін ня

Роз роб ка ви хов но го за хо ду «Я з піс ні на -
родної ви ріс» з ук ра їн  ської лі те ра ту ри для 10-х
кла сів
Му кан Ві ра Пав лів 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 і лі те ра ту ри, Чер ка  ський НВК «За галь но ос -
віт ня шко ла І–ІІІ сту пе нів — лі цей спор тив но го
про фі лю № 34».
Ано та ція: Лі те ра тур но-му зич на ком по зи ція, при -
свя че на 85-річ чю з дня на род жен ня ви дат но го
укра їн  сько го ком по зи то ра, по ета Олек сан д ра Іва -
но ви ча Бі ла ша

Роз роб ка ви хов но го за хо ду «Роз кри є мо
циф ро вий світ ра зом і без печ но» для 4–6-х

кла сів
На біль  ський Сер гій Гри го ро вич, учи тель фі зи ки
та ін фор ма ти ки, Дро би шев  ська шко ла Крас но ли -
ман  ської мі ськ ра ди До нець кої обл.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду 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 — ознай о ми ти
з пра ви ла ми без пе ки під час ро бо ти в ме ре жі
Інтер нет; роз ви ва ти здат ність оці ню ва ти й кон т -
ро лю ва ти свої дії; ви хо ву ва ти пра виль ну по ве дін -
ку під час спіл ку ван ня в ме ре жі Інтер нет

Роз роб ка ви хов но го за хо ду «Фі зич на вік то -
ри на» з фі зи ки для 8–11-х кла сів
На біль  ський Сер гій Гри го ро вич, учи тель фі зи ки
та ін фор ма ти ки, Дро би шев  ська шко ла Крас но ли -
ман  ської мі ськ ра ди До нець кої обл.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду 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 знай о ми ти ся
з фі зи кою як із ці ка вою на укою, її ши ро ким за -
сто су ван ням

Роз роб ка ви хов но го за хо ду «Ко рис на та
шкід ли ва їжа» для 3-х кла сів
На гре бець ка Оле на Во ло ди ми рів на, учи тель по -
чат ко вих кла сів, Пер ша Бі ло цер ків  ська гім на -
зія — шко ла І сту пе ня 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 — да ти по нят тя про ко -
рис ну та шкід ли ву їжу, енер ге тич ну цін ність
їжі; по гли би ти знан ня про скла до ві ком по нен ти
їжі; по яс ни ти не об хід ність ужи ван ня різ но ма -
ніт ної їжі, до стат ньої кіль кос ті во ди; роз ви ва ти
на вич ки куль ту ри і гі гі є ни пра виль но го хар чу -
ван ня; ви хо ву ва ти від по ві даль ність за влас не
здо ров’я

Роз роб ка ви хов но го за хо ду «За сі дан ня клу бу
«Ро зум ни ки» (Брейн-ринг)» з ма те ма ти ки для 3–
4-х кла сів
На со но ва Оле на Сер гі їв на, учи тель по чат ко вих
кла сів, Вал ків  ська шко ла 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 — за ці ка ви ти уч нів і роз ви ва -
ти ін ди ві ду аль ні ма те ма тич ні здіб нос ті

Роз роб ка за хо ду «Тиж день ан г лій  ської мо ви»
для 5–11-х кла сів

На та люк Вік то рія Ва лен ти нів на, учи тель ан г лій -
 ської мо ви, Вве ден  ський НВК «ЗОШ І–ІІІ сту пе -
нів — ДНЗ (ди тя чий са док)» Са рат  сько го р-ну
Оде  ської обл.
Ано та ція: Роз роб ка за хо дів пред мет но го Тиж ня
ан г лій  ської мо ви

Роз роб ка ви хов но го за хо ду «За мо роч ки
з боч ки» з ма те ма ти ки в 7-му кла сі
Не сте рен ко Ва лен ти на Іва нів на, учи тель, Ста ро -
біль  ська шко ла № 4 Лу ган  ської обл..
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду 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 ви ва ти
кміт ли вість, ін ту ї цію, до пит ли вість, пам’ять; при -
щеп лю ва ти ін те рес до ма те ма ти ки; ви хо ву ва ти
ко лек ти візм, праг нен ня до ла ти склад но щі

Роз роб ка уро ку «Ло го пе дич ний брейн-ринг»
для 5-х кла сів
Не тя жен ко Те тя на Олек сан д рів на, ло го пед, Кра -
ма тор  ська спе ці аль на за галь но ос віт ня шко ла-
інтер нат І–ІІ сту пе нів № 18 До нець кої об лас ної
ра ди.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко го —
роз ви ток мов ної вза є мо дії, ак ти ві за ція слов ни ко -
во го за па су, удос ко на лен ня діа ло гіч но го і мо но -
логіч но го мов лен ня; уза галь нен ня знань і вмінь
з те ми, за кріп лен ня на ви чок пра во пи су з не на го -
ло ше ною го лос ною в ко ре ні сло ва, що пе ре ві ря -
єть ся на го ло сом; роз ви ток ор фо гра фіч ної пиль -
нос ті, усу нен ня про явів дис г ра фії; фор му ван ня
вмінь орі єн ту ва ти ся в лек сич них і гра ма тич них
озна ках слів; ак ти ві за ція пі зна валь ної ді яль нос ті
че рез гру по ву фор му ро бо ти; ви хо ван ня вмін ня
вза є мо ді я ти з пар т не ра ми в ко ман ді; да ти мож ли -
вість оці ни ти свої до сяг нен ня, від чу ти ра дість
успі ху в про яві знань

Роз роб ка ви хов но го за хо ду «Пе ре дай мо на -
щад кам наш скарб — рід ну мо ву» з ук ра їн -

 ської мо ви в 7-му кла сі
Но во па шен Олек сандр Ми хай ло вич, учи тель ук -
ра їн  ської мо ви та лі те ра ту ри, Чер ні гів  ський лі цей
№ 22.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду, ме та яко -
го — спри я ти усві дом лен ню не об хід нос ті дос ко -
на ло го во ло дін ня мо вою сво го на ро ду; роз ви ва ти
мов лен нє ві здіб нос ті та куль ту ру мов лен ня; ви хо -
ву ва ти: по чут тя від по ві даль нос ті за збе ре жен ня
кра си і чис то ти рід ної мо ви, ін те рес до її іс то рич -
но го роз вит ку, на ці о наль ну гор дість

Роз роб ка ви хов но го за хо ду «Не вмре по вік
свя те твоє ім’я» з ук ра їн  ської лі те ра ту ри в 9-му
кла сі
Но во па шен Олек сандр Ми хай ло вич, учи тель
укра їн  ської мо ви та лі те ра ту ри, Чер ні гів  ській
ліцей № 22.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — від тво ри ти й по гли би ти
знан ня про жит тє вий і твор чий шлях Т. Шев чен -
ка; роз кри ти кра су та не пе ре вер ше ність тво рів
по ета; роз ви ва ти до пит ли вість, умін ня зі став ля ти
фак ти, сприй ма ти роз ви ток лі те ра ту ри в іс то рич -
но му кон тек с ті; ви хо ву ва ти по чут тя спів пе ре жи -
ван ня, доб ро ту, ми ло сер дя, по ва гу до жін ки-ма те -
рі, до твор чос ті Коб за ря, лю бов до рід но го сло ва,
ви со кі мо раль ні та ду хов ні якос ті, на ці о наль ну
гор дість

Роз роб ка ви хов но го за хо ду «Жи ви, доб ро
звер шай, як тво рив свя тий Ми ко лай» для 4-х
кла сів
Огі єн ко Оле на Андрі їв на, учи тель по чат ко вих
кла сів, Ша рів  ська шко ла Вал ків  сько го рай о 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 — спри я ти від род жен ню на -
род них тра ди цій; до вес ти до сві до мос ті ді тей ве -
лич і кра су на род них зви ча їв, ви кли ка ти ба жан ня
до три му ва ти ся їх; ді зна ти ся про іс то рію ук ра їн -
 сько го на ро ду; роз ви ва ти вмін ня зби ра ти на ро -
доз нав чий ма те рі ал, вдос ко на лю ва ти ар тис тич ні
здіб нос ті; ви хо ву ва ти лю бов і по ва гу до тра ди цій

та об ря дів Укра ї ни, куль тур них цін нос тей ми ну -
лих по ко лінь

Роз роб ка ви хов но го за хо ду «Сим во ли Укра ї -
ни — обе ре ги на шо го на ро ду» для 2-го кла су
Огур на Ва лен ти на Фе до рів на, учи тель по чат ко -
вих кла сів, Дніп ро пет ров  ська шко ла № 88.
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 знай о ми ти з дер жав ни -
ми й на род ни ми сим во ла ми Укра ї ни; спри я ти за -
кла дан ню важ ли вих жит тє вих знань і ду хов них
цін нос тей ук ра їн  сько го на ро ду; ви хо ву ва ти по -
чут тя гор дос ті за рід ний край

Роз роб ка ви хов но го за хо ду «Моя мо ва ка ли -
но ва» для 4-х кла сів
Охрі мен ко Окса на Ва си лів на, ви хо ва тель, При -
луць ка за галь но ос віт ня шко ла-ін тер нат 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 — фор му ва ти сві до ме став -
лен ня до рід ної мо ви як до ба гат ст ва, на ці о наль -
но го скар бу; ви кли ка ти ба жан ня ви вча ти рід ну
мо ву, ми лу ва ти ся її кра сою; роз ви ва ти і ко ри гу ва -
ти пі зна валь ний ін те рес до рід но го сло ва, мов лен -
нє ві здіб нос ті уч нів, ува гу, мис лен ня; ви хо ву ва ти
лю бов і по ва гу до рід ної мо ви, до сво го на ро ду,
до Бать ків щи ни

Роз роб ка ви хов но го за хо ду «Ман д ру є мо сві -
том про фе сій» для 7–10-х кла сів
Пав люк Світ ла на Ми хай лів на, учи тель тру до во го
на вчан ня та об ра зот вор чо го мис тец т ва, Ізяс лав -
 ська шко ла-ін тер нат Хмель ницької обл.
Ано та ція: Сце на рій ви хов но го про фо рі єн та цій -
но го за хо ду

Роз роб ка ви хов но го за хо ду «Свя то до Дня
вчи те ля»
Пав люк Світ ла на Ми хай лів на, учи тель тру до во го
на вчан ня та об ра зот вор чо го мис тец т ва, Ізяс лав -
 ська шко ла-ін тер нат Хмель ницької обл.
Ано та ція: Сце на рій свят ко во го за хо ду до Дня
вчи те ля

Ме то дич на роз роб ка «Тиж день ан г лій  ської
мо ви»
Па на сюк Іри на Ми ко ла їв на, учи тель ан г лій  ської
та поль  ської мов, Но во во лин  ська шко ла № 5 Во -
лин  ської обл.
Ано та ція: Ма те рі а ли для про ве ден ня за хо дів
упро довж тиж ня ан г лій  ської мо ви

Роз роб ка ви хов но го за хо ду «Щас ли вий ви -
па док» з біо ло гії у 8–9-му кла сах
Па ні ото ва Га ли на Ти хо нів на, учи тель біо ло гії,
Гра ніт нен  ська шко ла Вол но ва  сько го р-ну 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 ка за ти уч ням су час ну
еко ло гіч ну си ту а цію у сві ті та в Укра ї ні; здій с ню -
ва ти мо раль не, ес те тич не й пат рі о тич не ви хо ван -
ня; фор му ва ти твор чу ак тив ність; умін ня пра цю -
ва ти в гру пах, ви слов лю ва ти свою дум ку; за лу ча -
ти до ро бо ти з до дат ко вою лі те ра ту рою

Про гра ма ту рис тич но-кра єз нав чо го гур т ка
«Го ри зонт» для уч нів 5–9 кла сів
Пе дю ра Гри го рій Ти хо но вич, учи тель гео гра фії,
ке рів ник ту рис тич но-кра єз нав чо го гур т ка, 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: На вчаль на про гра ма ту рис тич но-кра -
єз нав чо го гур т ка «Го ри зонт» роз роб ле на з ура ху -
ван ням ви мог Дер жав но го стан дар ту ба зо вої
осві ти та спе ци фі ки ро бо ти сіль  ської не пов ної се -
ред ньої шко ли в ре жи мі під во зу уч нів з на вко -
лиш ніх сіл

Роз роб ка ви хов но го за хо ду «Дже ре ло все пе -
ре ма га ю чо го жит тя» для 7-х кла сів
Пе ре пе ли ця Ва лен ти на Іва нів на, учи тель ро сій -
 ської мо ви та сві то вої лі те ра ту ри, Тро їць ка шко ла
По пас нян  сько го рай о ну Лу ган  ської обл.
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Ано та ція: Лю бов до ближ ньо го, ми ло сер дя, доб -
ро та, вза є мо ро зу мін ня, ба жан ня жи ти в ми рі
і зла го ді по чи на ють ся з лю бо ві та по ва ги до жін -
ки-ма те рі. Усві дом лю ю чи це, ми від род жу є мо го -
лов ні ду хов ні цін нос ті в мо ло до го по ко лін ня,
вихо ву ю чи в ньо го культ Ма те рі і Бать ка, Ба бу сі
і Ді ду ся, культ Ро ду і На ро ду

Роз роб ка ви хов но го за хо ду «День Свя то го
Ми ко лая» для 4-х кла сів
Пєш ко ва Люд ми ла Іва нів на, учи тель по чат ко вих
кла сів, 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 на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — про дов жу ва ти знай о ми ти
уч нів зі свя том Свя то го Ми ко лая, по ка за ти,
як у на ро ді ша ноб ли во став лять ся до Свя то го
Мико лая, спри я ти роз вит ку діа ло гіч но го мов лен -
ня, мо ти ва ції до доб рих учин ків, ви хо ву ва ти ві ру
в си лу доб ра, вчи ти ді тей бу ти слух ня ни ми,
добри ми, щед ри ми

Роз роб ка ви хов но го за хо ду «Пам’ять з по ли -
но вим при сма ком бо лю» для 7-х кла сів
По ку са Альо на Пет рів на, учи тель іс то рії та пра во -
знав ст ва, Но во мос ков  ська шко ла Дніп ро пет ров -
 ської обл.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду на за яв -
лену те му, ме та яко го — фор му ва ти в уч нів пат рі -
о тич ні по чут тя гор дос ті за стар ше по ко лін ня,
пова гу до лік ві да то рів на слід ків Чор но биль  ської
ка та стро фи; учи ти їх спів пе ре жи ва ти; ви хо ву ва -
ти лю бов до рід ної зем лі

Роз роб ка ви хов но го за хо ду «Свя та По кро ва»
для 1–11-х кла сів
По лі щук Світ ла на Юлі а нів на, учи тель, Шум  ський
НВК «за галь но ос віт ній на вчаль ний за клад І–ІІІ
сту пе нів — гім на зія» Тер но піль  ської обл.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду, ме та яко -
го — уша ну ван ня пам’яті Укра їн  ських сі чо вих
стріль ців, муж нос ті й ге ро їз му су час них за хис ни -
ків Укра ї ни: Ге ро їв Май да ну, во ї нів АТО; утвер д -
жен ня іде а лів сво бо ди і де мо кра тії, збе ре жен ня
іс то рич ної пам’яті про до ле нос ні по дії в Укра ї ні
по чат ку ХХІ сто літ тя, від род жен ня іс то рич но го
жан ру в шкіль но му му зич но му й по етич но му
мис тец т ві, при вер нен ня ува ги до осмис лен ня ге -
ро їч ної іс то рії Укра ї ни і рід но го краю, ви хо ван ня
пат рі о тиз му, на ці о наль ної сві до мос ті, за хоп лен ня
ге ро їч ни ми по дви га ми бій ців на схід но му фрон ті,
ви яв лен ня ху дож ньо об да ро ва них ді тей

Роз роб ка ви хов но го за хо ду «До рож ній ка -
лей дос коп» для 8–9-х кла сів
По ло жи вець Оль га Ві та лі їв на, учи тель основ здо -
ров’я, Куп’ян  ська гім на зія № 2 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 — за лу чен ня до учас ті в ро бо -
ті, спря мо ва ній на за по бі ган ня ди тя чо му до рож -
ньо-транс пор т но му трав ма тиз му; при щеп лен ня
не пов но літ нім по ва ги до про фе сії пра ців ни ка мі -
лі ції, ор га ні за ції зміс тов но го до звіл ля шко ля рів,
ви хо ван ня в них куль тур них та ес те тич них сма -
ків; про ве ден ня про світ ниць кої ді яль нос ті, по пе -
ред жен ня ДТП; ви хо ван ня ува ги, ба жан ня зна ти
і ви ко ну ва ти Пра ви ла до рож ньо го ру ху

Ме то дич на роз роб ка «Шкіль ний мов ний та -
бір» з ан г лій  ської мо ви
Пол то раць ка Оле на Ана то лі їв на, учи тель ан г лій -
 ської мо ви, Дніп ро пет ров  ська шко ла № 20.
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 вдан ня мов но го та бо -
ру — по ка за ти ді тям ін ший, від мін ний від шкіль -
но го стиль ви кла дан ня, де ак цент ста вить ся
на прак тич ній час ти ні та знан нях, які мож на за -
сто со ву ва ти піз ні ше і в ін ших об лас тях. Це ду же
від різ ня єть ся від зви чай но го те о ре тич но го під хо -
ду до осві ти. Са ме че рез та ку ді яль ність ді ти
суттє во роз ши рю ють свій кру го зір і ді зна ють ся
ба га то но во го

Роз роб ка ви хов но го за хо ду «Ве се лі стар ти»
для 1–4-х кла сів

По по ва Ла ри са Іва нів на, учи тель по чат ко вих кла -
сів, При луць ка гім на зія № 1 ім. Ге ор гія Во ро но го
Чер ні гів  ської обл.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду на за яв -
лену те му, ме та яко го — роз ви ва ти швид кість,
сприт ність, кміт ли вість, ува гу; фор му ва ти вмін ня
бра ти ак тив ну участь у ко лек тив ній грі; зні ма ти
нер во ве на пру жен ня; при щеп лю ва ти шко ля рам
лю бов до спор ту

Роз роб ка ви хов но го за хо ду «І про рос ло
у сер ці сло во»
Пре цель Вік то рія Во ло ди ми рів на, учи тель ук ра їн -
 ської мо ви та лі те ра ту ри, Львів  ська спе ці а лі зо ва -
на шко ла № 28 з по глиб ле ним ви вчен ням ні мець -
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 — фор му ва ти знан ня уч нів
про шлях ста нов лен ня рід ної мо ви, при щеп лю ва -
ти і роз ви ва ти по чут тя пат рі о тиз му, на ці о наль ної
гор дос ті за мо ву, за тих, хто пе ре дав нам у спа док
цей не оці нен ний скарб

Роз роб ка ви хов но го за хо ду «Євро па без кор -
до нів» для 9–10-х кла сів
При ще па Світ ла на Кос тян ти нів на, учи тель
інозем ної мо ви, 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.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду на за яв ле -
ну те му. Гра-по до рож скла да єть ся з дев’яти кон -
кур сів. Від по ві ді оці ню ють ся жу рі пев ною кіль -
кіс тю ба лів

Роз роб ка ви хов но го за хо ду «США — кра ї на
мрій» для 10–11-х кла сів
При ще па Світ ла на Кос тян ти нів на, учи тель
інозем ної мо ви, Во лин  ський об лас ний лі цей
з посиле ною вій  сько во-фі зич ною під го тов кою,
м. Луцьк.
Ано та ція: Сце на рій ви хов но го за хо ду на за яв ле -
ну те му

Роз роб ка ви хов но го за хо ду «Над зви чай ні си -
ту а ції. Пра ви ла по ве дін ки і дії на се лен ня, що до -
зво лять збе рег ти здо ров’я і жит тя»
Про ко пен ко Ва лен ти на Олек сі їв на, учи тель по -
чат ко вих кла сів, Ні ко поль  ська шко ла № 9 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 — ознай о ми ти уч нів з тим, які
бу ва ють над зви чай ні си ту а ції, яких пра вил без пе -
ки тре ба до три му ва тись і які за со би ін ди ві ду -
ально го за хис ту до по мо жуть збе рег ти жит тя
і здо ров’я

Роз роб ка ви хов но го за хо ду «Ду ель-шоу
“Хто звер ху?”» з іс то рії Укра ї ни в 9-му класі

Пуш ка рен ко Ми ко ла Анто но вич, учи тель іс то рії,
Че ме ро вець кий НВК № 1 «За галь но ос віт ня шко -
ла І–ІІІ ст., лі цей та МНВК» 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 — ви хо ву ва ти че рез іг ри лю -
дя ність, гу ма нізм у сто сун ках, пат рі о тизм, лю бов
до Бать ків щи ни, доб ро зич ли вість, по ва гу до лю -
дей, ве ли ко душ ність, скром ність і са мо по жер т ву;
на вчи ти ово ло ді ва ти мис тец т вом спіл ку ван ня й
на вич ка ми вза є мо до по мо ги, про буд жу ва ти щи -
рий ін те рес до іс то рії; роз ви ва ти ці ле спря мо -
ваність, на по лег ли вість у до сяг нен ні ме ти, са мо -
стій ність

Роз роб ка за хо ду «Ма лі Олім пій  ські іг ри»
з фі зич ної куль ту ри для 10–11-х кла сів
Ра дик Та ма ра Ана то лі їв на, ви кла дач, Хер сон  ське
учи ли ще куль ту ри.
Ано та ція: Роз роб ка спор тив но го за хо ду для стар -
шо клас ни ків

Роз роб ка ви хов но го за хо ду «Свя то ал фа ві ту»
з ні мець кої мо ви в 6-му кла сі
Ра ки тян  ська Оле на Бо ри сів на, учи тель ні мець кої
мо ви, Хар ків  ська шко ла № 156.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду, при свя -
че но го ви вчен ню ні мець ко го ал фа ві ту

Роз роб ка ви хов но го за хо ду «Андрій Ма лиш -
ко: три піс ні — три стру ни ду ші» для 7-х кла сів
Редь ка Лю бов Олек сі їв на, учи тель ук ра їн  ської
мо ви та лі те ра ту ри, За по різь ка са на тор на шко ла-
ін тер нат № 7.
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
твор чість А. Ма лиш ка, про бу ди ти в них ін те рес
до пі сень по ета, іс то рії рід но го на ро ду, йо го
культу ри, по бу ту; ви кли ка ти ба жан ня і по тре бу
по біль ше ді зна ти ся про тра ди ції своєї ро ди ни,
свій ро до від

Роз роб ка ви хов но го за хо ду «Ма не рам гар -
ним на учай мось!» для 10–11-х кла сів
Рен гас Люд ми ла Во ло ди ми рів на, учи тель ук ра -
їнської мо ви та лі те ра ту ри, Хар ків  ський об лі ко -
во-еко но міч ний тех ні кум-ін тер нат ім. Ф. Г. Анан -
чен ка.
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 пра вил ети ке ту,
при щеп лю ва ти кра щі ес те тич ні сма ки, ознай о -
мити з ко рис ни ми ре ко мен да ці я ми в пи тан нях
спіл ку ван ня з людь ми, ко рис ту ва ти ся пра ви лом:
як що хо чеш, щоб те бе по ва жа ли, на вчись по ва -
жа ти ін ших

Роз роб ка ви хов но го за хо ду «Чи мої обов’яз ки
об ме жу ють мої пра ва?» для 3-х кла сів
Ро ман чик Ва лен ти на Ми ко ла їв на, учи тель по чат -
ко вих кла сів, Ні ко поль  ська шко ла № 9 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 — ознай о ми ти уч нів з основ -
ни ми по ло жен ня ми Кон вен ції про пра ва ди ти ни;
ви хо ву ва ти лю дя ність, по чут тя чуй нос ті, доб ро ти;
по ша ну до за ко нів Укра ї ни

Роз роб ка ви хов но го за хо ду «Спа си бі, шко -
ло!» для 11-х кла сів
Руб че ва Ка те ри на Ми хай лів на, за ступ ник ди рек -
то ра з ви хов ної ро бо ти, Ва си лів  ська шко ла № 3
За по різь кої обл.
Ано та ція: Сце на рій ви пус к но го ве чо ра «Спа си бі,
шко ло!» для уч нів 11-го кла су

Роз роб ка ви хов но го за хо ду «Ве се лі стар ти
“Вчи тель і я — спор тив на сім’я”» з фі зич ної
куль ту ри в 1–4-х кла сах
Ру дик Олек сандр Во ло ди ми ро вич, учи тель фі зич -
но го ви хо ван ня, 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 — по знай о ми ти із за род жен ням олім пій  сько го
ру ху, з ви да ми спор ту, що вхо ди ли до ста ро дав ніх
Олім пій  ських ігор, удос ко на ли ти ру хо ві умін ня й
фі зич ні якос ті; за без пе чи ти від по від ну ру хо ву
актив ність; за крі пи ти на вич ки бі гу, ме тан ня
в ціль; умін ня вес ти м’яч; на вча ти до три му ва ти ся
пра вил гри; роз ви ва ти ін те рес до фі зич ної куль -
ту ри та спор ту, до ро зу мін ня зна чен ня спор ту; ви -
хо ву ва ти по чут тя друж би, здат ність спів чу ва ти,
ра ді ти спіль ним ре зуль та там

Роз роб ка ви хов но го за хо ду «Лиш чу ти пись -
ме на…» з ук ра їн  ської мо ви для 6–7-х кла сів
Ря ба Оль га Олек сан д рів на, учи тель ук ра їн  ської
мо ви та лі те ра ту ри, Чер ні вець кий ба га то про філь -
ний лі цей № 4.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду на за яв -
лену те му з муль ти ме дій ною під трим кою (ме ді а -
презен та ція до да єть ся), ме та яко го — ви хо ву ва ти
лю бов до рід ної зем лі, рід ної мо ви, її но сія — ук -
ра їн  сько го на ро ду, на род них тра ди цій, пі сень
та об ря дів; фор му ва ти пе ре ко на ність у не тлін нос -
ті ду хов них скар бів на ро ду

Роз роб ка ви хов но го за хо ду «Ма лі Олім пій -
 ські іг ри» для 4-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: Сце на рій про ве ден ня за хо ду, ме та
якого — ство ри ти ат мо сфе ру свя та; фор му ва ти
по зи тив ні емо ції та праг нен ня до ви бо ру здо ро во -
го спо со бу жит тя; ви хо ву ва ти по чут тя ко лек ти -
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віз му, друж би, вза є мо ви руч ки та вза є мо до по мо -
ги, пат рі о тиз му, лю бов до Бать ків щи ни, гор дість
за до сяг нен ня у спор ті ук ра їн  ських спортс ме нів;
при щеп лю ва ти лю бов до за нять фіз куль ту рою
та спор том

Роз роб ка ви хов но го за хо ду «Му зич ний
брейн-ринг» з му зи ки для 6-х кла сів
Сав чен ко Люд ми ла Ва си лів на, учи тель му зич но го
мис тец т ва, Охтир  ська шко ла № 5 іме ні 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 — ознай о ми ти з різ но ви дом
ко ман д ної гри брейн-ринг; ак ти ві зу ва ти та пе ре -
ві ри ти от ри ма ні знан ня, умін ня та на вич ки; роз -
ви ва ти му зич ну пам’ять, ува гу; ви хо ву ва ти лю бов
до му зи ки

Роз роб ка ви хов но го за хо ду «Істо рія роз -
вит ку ма те ма ти ки» з ма те ма ти ки у 2-му

кла сі
Са єн ко Люд ми ла Ми хай лів на, учи тель ма те ма ти -
ки, Ме реф’ян  ський лі цей іме ні Ге роя Ра дян  сько -
го Со ю зу В. П. Мі рош ни чен ка Хар ків  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 — ви кли ка ти ін те рес до ма те ма ти ки, збу -
ди ти праг нен ня біль ше зна ти, ро зу мі ти; по ка за ти
спо со би здо бут тя знань; фор му ва ти мо ти ва цію
до ак тив но го сприй нят тя, за сво єн ня й пе ре да чі
ін фор ма ції, спри я ти фор му ван ню ко му ні ка тив -
них рис, ак ти ві зу ва ти ро зу мо ву ді яль ність; роз -
ви ва ти пі зна валь ний ін те рес, ло гіч не мис лен ня,
до пит ли вість, твор чу ак тив ність; роз ви ва ти вмін -
ня оці ню ва ти та са мо оці ню ва ти на бу ті знан ня;
фор му ва ти вмін ня ге не ру ва ти ідеї, пра цю ва ти
в гру пі

Роз роб ка ви хов но го за хо ду «Бо лью и счас -
тьем прон зен ная жизнь…» із за ру біж ної лі те ра -
ту ри в 11-му кла сі
Са ло Лю бов Олек сі їв на, учи тель за ру біж ної лі те -
ра ту ри та ро сій  ської мо ви, Дніп ро пет ров  ський
НВК № 51.
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 да ру ва ти ра дість зу стрі -
чі з по етич ним сві том М. Цвє та є вої; від кри ти уч -
ням шлях у світ ди во виж но го по ета, який «ося ває
твор чіс тю на ше жит тя і на дає йо му сенс»; роз ви -
ва ти на вич ки ви раз но го чи тан ня

Роз роб ка ви хов но го за хо ду «London Sight -
seeing Tour» з ан г лій  ської мо ви для 10–11-х
класів
Са ло їд На та лія Во ло ди ми рів на, ви кла дач іно зем -
ної мо ви, 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: У ме то дич ній роз роб ці роз кри ва єть ся
ме то ди ка про ве ден ня за сі дан ня гур т ка «Англій -
 ська мо ва» при ви вчен ні те ми «Лон дон»

Роз роб ка ви хов но го за хо ду «Тур нір пра во -
знав ців “Най ро зум ні ший”»
Са хан да Ва лен ти на Пет рів на, ви кла дач пра во -
знав ст ва, Фас тів  ський центр про фе сій но-тех ніч -
ної осві ти 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 пу ля ри за ція іс то рич но-
пра во вих знань, фор му ван ня пра во вої куль ту ри,
ло гіч но го мис лен ня, кміт ли вос ті, здат нос ті пе ре -
но си ти знан ня в но ву си ту а цію, ак ти ві за ція ін те -
ре су до іс то рії та пра во знав ст ва, роз ви ток умінь
ви ко рис то ву ва ти пра во ві знан ня й на вич ки пра -
во мір ної по ве дін ки для ре алі за ції сво їх прав
та обов’яз ків

Роз роб ка ви хов но го за хо ду «Укра ї но! Ти для
ме не ди во!» для 11-х кла сів
Сер гі єн ко Оль га Олек сан д рів на, учи тель ан г лій -
 ської мо ви, клас ний ке рів ник, Хар ків  ська спе ці а -
лі зо ва на шко ла № 80.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду 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 й за крі пи ти знан ня
про Укра ї ну, її при ро ду, іс то рію; по знай о ми ти

з ви дат ни ми іс то рич ни ми по ста тя ми, роз ши ри ти
знан ня ук ра їн  ської по езії, до лу чи ти до скар б ниць
ук ра їн  ської ду хов ної куль ту ри; роз ви ва ти пі зна -
валь ну ак тив ність, умін ня ар гу мен то ва но ви слов -
лю ва ти влас не ба чен ня по дій і явищ, удос ко на лю -
ва ти ора тор  ські здіб нос ті, спри я ти роз вит ку
твор чих здіб нос тей; ви хо ву ва ти пат рі о тизм, по -
чут тя на ці о наль ної гід нос ті, фор му ва ти ес те тич ні
сма ки, по ва гу до лю ди ни, гу ма нізм

Роз роб ка ви хов но го за хо ду «Кон курс чит -
ців» для 4–6-х кла сів
Сє рая Те тя на Ва си лів на, учи тель ук ра їн  ської мо -
ви та лі те ра ту ри, Ближ нен  ська шко ла Вол но ва -
 сько го рай о ну До нець кої обл.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду 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 хо ву -
вати в уч нів лю бов до рід ної зем лі, по чут тя пат рі -
о тиз му та гро мад  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 й ес те тич но му
ви хо ван ню

Роз роб ка ви хов но го за хо ду «Охо ро на пер -
воц ві тів»
Си до ряк Те тя на Дмит рів на, учи тель хі мії, Ста ро -
вов чи нець кий лі цей Гли боць ко го р-ну Чер ні вець -
кої обл..
Ано та ція: Сце на рій ви сту пу еко ло гіч ної агіт б ри -
га ди «Еко юнь» на за яв ле ну те му

Роз роб ка ви хов но го за хо ду «14 груд ня —
День вша ну ван ня пам’яті ге ро їв-чор но биль ців»
для 8-х кла сів
Си зо но ва Ал ла Олек сан д рів на, учи тель біо ло гії
та хі мії, Ні ко поль  ська шко ла № 18 Дніп ро пет ров -
 ської обл.
Ано та ція: Сце на рій по за клас но го за хо ду на за яв -
ле ну те му

Роз роб ка ви хов но го за хо ду «Шлях до здо -
ров’я» в 2-му кла сі
Сі рош Га ли на Іва нів на, учи тель по чат ко вих кла -
сів, Кос тян ти нів  ська шко ла № 5 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 — фор му ва ти уяв лен ня про
здо ров’я лю ди ни, стій кі мо ти ва цій ні на ста но ви
на здо ро вий спо сіб жит тя; до вес ти дум ку, що бу -
ти здо ро вим пре стиж но і пре крас но; пе ре ко на ти
в то му, що здо ров’я кож но го знач ною мі рою за ле -
жить від спо со бу йо го жит тя; роз ви ва ти в уч нів
ба жан ня ро би ти все для то го, щоб бу ти здо ро вим;
від пра цьо ву ва ти на вич ки ко му ні ка ції та гру по вої
ро бо ти; ви хо ву ва ти по тре бу в здо ров’ї як важ ли -
вій жит тє вій цін нос ті

Роз роб ка ви хов но го за хо ду «По до рож
до кра ї ни «Друж ба» для 3-х кла сів
Сі рук Окса на Вік то рів на, учи тель по чат ко вих
кла сів, Сла вут  ська шко ла № 6 Хмель ницької обл..
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду, ме та яко -
го — роз ши ри ти й по гли би ти по нят тя друж би; ви -
хо ву ва ти звич ку уваж но ста ви ти ся до то ва ри шів;
спри я ти ство рен ню друж ньо го ди тя чо го ко лек ти -
ву, ви хо ву ва ти чем не став лен ня уч нів од не до од -
но го

Ко лек тив на твор ча спра ва «Най кра ща
у сві ті — моя Укра ї на — у ці ло му сві ті

одна!»
Ска ло зуб Іри на Ва си лів 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 про ве ден ня за хо ду, ме та яко -
го — об’єд на ти уч нів на вко ло ко лек тив ної твор чої
спра ви; роз ши ри ти й по гли би ти знан ня про Укра -
ї ну, дер жав ну й на род ну сим во лі ку кра ї ни; фор -
му ва ти со ці аль ні й ін фор ма цій ні ком пе тен т нос ті,
пат рі о тизм, лю дя ність; ство ри ти умо ви для роз -
ши рен ня пі зна валь но го ін те ре су, ін ди ві ду аль них
на хи лів са мо ви ра жен ня, роз крит тя твор чо го
потен ці а лу, згур то ва нос ті ко лек ти ву; ви хо ван ня
на ці о наль ної са мо від да нос ті не тра ди цій ни ми ху -
дож ні ми за со ба ми; при щеп лю ва ти по зи тив ний
до свід вза є мо дії з на вко лиш нім сві том то що

Роз роб ка ви хов но го за хо ду «Ве ли кі пра ва
ма лень кої ди ти ни» для 4-х кла сів
Слі пак Ла ри са Ва си лів на, учи тель по чат ко вих
кла сів, Дніп ро пет ров  ська шко ла № 50.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — ознай о ми ти уч нів з їх ні ми
основ ни ми пра ва ми й обов’яз ка ми, за крі пи ти їх
у пам’яті, на вча ти за хи ща ти се бе при по ру шен ні
прав ди ти ни, роз ви ва ти куль ту ру, ак тор  ські здіб -
нос ті, ви хо ву ва ти дис цип лі но ва ність, по ва гу
до за ко нів Укра ї ни, то ва ри шів

Роз роб ка за хо ду «Ви пуск по чат ко вої шко ли»
Смір но ва Іри на Ана то лі їв на, учи тель по чат ко вих
кла сів, Уман  ська шко ла № 5 ім. В. І. Чуй ко ва Чер -
ка  ської обл.
Ано та ція: Сце на рій свя та ви пус ку з по чат ко вої
шко ли

Роз роб ка ви хов но го за хо ду «А на тих руш ни -
ках — Укра ї на моя…» для 10–11-х кла сів
Со ло вйо ва Окса на Ана то лі їв на, ви кла дач, Кі ро во -
град  ський ме дич ний ко ледж ім. Є. Й. Му хі на.
Ано та ція: Сце на рій від кри то го ви хов но го за хо ду

Роз роб ка ви хов но го за хо ду «Я до лю ви бра ла
со бі са ма…» з ук ра їн  ської лі те ра ту ри для
10–11-х кла сів
Су лі мен ко На та лія Ми ко ла їв на, ви кла дач ук ра їн -
 ської мо ви та лі те ра ту ри, 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 від кри то го за сі дан ня гур т ка
«Укра їн  ська мо ва і лі те ра ту ра» на те му «Я до лю
ви бра ла со бі са ма…»

Роз роб ка ви хов но го за хо ду «Дер жав ні сим -
во ли Укра ї ни» для 4-х кла сів спе ці аль ної шко ли
Сус ла Те тя на Во ло ди ми 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 — за крі пи ти знан ня про
дер жав ні сим во ли; роз ви ва ти мов лен ня та сві -
тогляд; ви хо ву ва ти лю бов і по ва гу до Укра ї ни;
слід ку ва ти за пра виль ною ви мо вою за кін чень
у сло вах; до би ва ти ся пов них від по ві дей на за пи -
тан ня то що

Роз роб ка ви хов но го за хо ду «Квіт ни, мо во,
зір ни ця ми сло ва в рід ній Бать ків щи ні» для 3-х
кла сів
Та ра со ва Світ ла на Ми ко ла їв на, ви хо ва тель гру пи
про дов же но го дня, Дніп ро дзер жин  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 -
ровської обл..
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду, ме та яко -
го — фор му ва ти по чут тя на ці о наль ної сві до мос ті
й гро мад  ської ак тив нос ті; роз ши рю ва ти сві то -
гляд, по глиб лю ва ти по нят тя «Бать ків щи на»; по ка -
за ти кра су й ба гат ст во ук ра їн  ської мо ви за до по -
мо гою на род ної твор чос ті; роз ви ва ти ба жан ня
ви вча ти рід ну мо ву; ви хо ву ва ти пат рі о тизм, лю -
бов до рід ної зем лі, сво го на ро ду, рід ної мо ви

Роз роб ка ви хов но го за хо ду «Кві ти осін ні,
кві ти остан ні» для 3-х кла сів
Тар нав  ська Ін на Во ло ди ми рів на, учи тель по чат -
ко вих кла сів, Уман  ська шко ла № 5 ім. В. І. Чуй ко -
ва Чер ка  ської обл.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду, ме та яко -
го — ознай о ми ти з ле ген да ми і пе ре ка за ми про
осін ні кві ти Укра ї ни; з їх по ход жен ням і на звою;
роз ви ва ти пі зна валь ну ак тив ність, ін те рес до но -
во го; ви хо ву ва ти лю бов до пре крас но го, до гар мо -
нії; бе реж не став лен ня до при ро ди

Роз роб ка ви хов но го за хо ду «Про ща вай, осе -
не!» для 1–4-х кла сів
Тер тич на Люд ми ла Ген на ді їв на, учи тель по чат ко -
вих кла сів, Ко нон чан  ський НВК «До шкіль ний
навчаль ний за клад — за галь но ос віт ня шко ла I–II
сту пе нів» Ка нів  сько го рай о ну Чер ка  ської обл.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду, ме та
яко го — за крі пи ти знан ня про змі ни в лі сі во се -
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ни, про під го тов ку тва рин до зи ми; роз ви ва ти
пі зна валь ні ін те ре си, ви кли ка ти ба жан ня ді -
знава ти ся біль ше про при ро ду рід но го краю;
ви хо ву ва ти лю бов і бе реж ли ве став лен ня до
при ро ди

Роз роб ка ви хов но го за хо ду «Про мій Хар -
ків — мо їм уч ням» для 9–10-х кла сів
Тка чен ко Те тя на Ва лен ти нів на, учи тель іс то рії,
Хар ків  ська гім на зія № 172.
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 гля ну ти з уч ня ми, які
«ба гат ст ва» нам на дає рід ний край; по яс ни ти, що,
пам’ята ю чи ми ну ле, — ми тво ри мо май бут нє; ви -
хо ву ва ти по ва гу до рід но го краю; сфор му ва ти ро -
зу мін ня, що рід ний край — це зем ля, яка на дає
нам си ли для жит тя, са мо вдос ко на лен ня, са мо ре -
а лі за ції

Роз роб ка ви хов но го за хо ду «По Вкра ї ні
з краю в край хо дить Свя тий Ми ко лай» для 3–6-
х кла сів
То мен ко Оле на Ми хай лів на, учи тель ук ра їн  ської
лі те ра ту ри та по чат ко вих кла сів, Сте па нів  ський
НВК «ЗОШ І–ІІІ ст. — ДНЗ» Він ниць ко го р-ну
Він ниць 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 — роз ши рю ва ти знан ня ді тей
про особ ли вість свят ку ван ня в Укра ї ні свя та Ми -
ко лая; роз ви ва ти пі зна валь ні ін те ре си ді тей,
спри я ти від род жен ню зви ча їв та об ря дів ук ра їн -
 сько го на ро ду; ви хо ву ва ти по чут тя на ці о наль ної
гід нос ті

Роз роб ка ви хов но го за хо ду «Каз ка під Но вий
рік» для 1-го кла су
Тро щи ло ва Оль га Іва нів на, учи тель по чат ко вих
кла сів, Дзер жин  ська шко ла № 9 До нець кої обл.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду на
заяв ле ну те му, ме та яко го — по знай о ми ти
з різ ни ми каз ка ми, їх ге ро я ми; вчи ти ви раз но
чи та ти вір ші, спі ва ти піс ні, бра ти участь у те -
ат раль них ви ста вах; ви хо ву ва ти по чут тя друж -
би, вза є мо до по мо ги, ін те рес до на род них зи -
мо вих свят

Роз роб ка ви хов но го за хо ду «Укра їн  ський ві -
но чок — кра са і обе ріг» для 3-х кла сів
Ту ров  ська Ле ся Пет рів на, ви хо ва тель гру пи про -
дов же но го дня, Єміль чин ська гім на зія 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 — роз по віс ти про сим во ліч ні
зна чен ня кві тів і ко льо рів стрі чок, що вхо дять
до скла ду тра ди цій но го ук ра їн  сько го він ка; зба га -
чу ва ти знан ня про кві ти як обе ре ги люд  сько го
жит тя, їх на род ні на зви, вша ну ван ня; ви хо ву ва ти
лю бов до рід но го краю, спад щи ни пред ків, по ша -
ни до на род них тра ди цій

Роз роб ка ви хов но го за хо ду «Андрі їв  ські ве -
чор ни ці» для 3-х кла сів
Фля чин  ська Оль га Ми ко ла їв на, учи тель по чат ко -
вих кла сів, Жи то мир  ський НВК № 38.
Ано та ція: Сце на рій на ро доз нав чо го свя та

Роз роб ка ви хов но го за хо ду «День учи те ля»
для 9–11-х кла сів
Фо мен ко Ал ла Во ло ди ми рів на, пе да гог-ор га ні за -
тор, Ярів  ська шко ла Крас но ли ман  ської мі ськ ра ди
До нець кої обл..
Ано та ція: Сце на рій шкіль но го свя та, при свя че но -
го Дню пра ців ни ка осві ти

Роз роб ка ви хов но го за хо ду «Ма те ма тич ний
кон курс» з ма те ма ти ки для 5–6-х кла сів
Фор ма нюк Світ ла на Ва си лів на, учи тель ма те ма -
ти ки, Бузь ка шко ла Но во оде  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 — пе ре ві ри ти вмін ня за сто со -
ву ва ти на бу ті знан ня в не стан дар т них си ту а ці ях,
ак ти ві зу ва ти ро зу мо ву ді яль ність, роз ви ва ти ба -
жан ня за сто со ву ва ти здо бу ті знан ня для до сяг -
нен ня по став ле ної ме ти

Роз роб ка ви хов но го за хо ду «Ве чор ни ці-жар -
тів ни ці» для 2–4-х кла сів
Хо мен ко Га ли на Гри го рів на, учи тель по чат ко вих
кла сів, Пер шот рав не ва шко ла Змі їв  сько го рай о 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 — по знай о ми ти з дав нім на -
род ним зви ча єм; роз ши ри ти й по гли би ти знан ня
про на род ні зви чаї осін ньо го й зи мо во го цик лу;
роз ви ва ти пам’ять, зв’яз не мов лен ня, пі зна валь ну
ак тив ність, твор чі й ар тис тич ні здіб нос ті; ви хо ву -
ва ти ін те рес до ви вчен ня ми ну ло го рід но го краю,
праг нен ня збе рег ти на род ні тра ди ції, лю бов
до рід но го сло ва, ук ра їн  ської на род ної піс ні

Роз роб ка ви хов но го за хо ду «Мас ля на» для
2–4-х кла сів
Хо мен ко Га ли на Гри го рів 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 — ознай ом лю ва ти з тра ди ці я ми і зви ча я ми
укра їн  сько го на ро ду, зок ре ма зі свят ку ван ням
ук ра їн  ської Мас ля ної; при щеп лю ва ти ін те рес
до на род ної твор чос ті; роз ви ва ти зв’яз не мов лен -
ня, пі зна валь ний ін те рес, уяву, ува гу, пам’ять,
умін ня де кла му ва ти вір ші, гу мо рес ки; ви хо ву ва -
ти лю бов до рід но го краю, до куль ту ри ук ра їн -
 сько го на роду, по ва гу до зви ча їв і тра ди цій ук ра -
їн  сько го на ро ду

Роз роб ка ви хов но го за хо ду «Те ат ра лі зо ва -
ний че хов  ський ма ра фон» із за ру біж ної лі те ра -
ту ри в 6-му кла сі
Хруп чик Ва лен ти на Ми ко ла їв на, учи тель за ру -
біж ної лі те ра ту ри, Стен жа риць ка шко ла Во ло ди -
мир-Во лин  сько го р-ну Во лин  ської обл.
Ано та ція: Ма ра фон вклю чає в се бе 6 ета пів: пре -
зен та ція ко манд, роз мин ка, па рад лі те ра тур них
ге ро їв, пан то мі ма, по до рож тво ра ми, лі те ра тур -
ний аук ці он. Упро довж свя та про по ну ють ся му -
зич ні або лі те ра тур ні па у зи

Бі б ліо теч ний урок-зу стріч з учас ни ком АТО
«Укра ї на — є, Укра ї на — бу де!» в 9-му кла сі
Че пель Ва лен ти на Іва нів на, бі б ліо те кар, По ло гів -
 ська шко ла № 4 По ло гів  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 — ви хо ву ва ти гли бо кі
патрі о тич ні по чут тя, при чет ність до усьо го і від -
по ві даль ність за все, що від бу ва єть ся в кра ї ні,
вдяч ність тим, хто від дав за неї жит тя; фор му ва -
ти ак тив ну гро ма дян  ську по зи цію що до єди ної,
ці ліс ної дер жа ви й за хис ту її кор до нів, по ва гу,
толе ран т ність до ін ших на ро дів, ві ру в кра ще
май бут нє Укра ї ни

Роз роб ка ви хов но го за хо ду «Ча рів на ніч
Свя то го Ми ко лая»

Чи жев  ська Оль га Юрі їв на, ви кла дач му зи ки, 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: Сце на рій те ат ра лі зо ва ної каз ки до свя -
та Ми ко лая

Роз роб ка тре нін гу «Не стань жи вим то ва -
ром» для 10–11-х кла сів
Чур кі на На та лія Во ло ди ми рів на, учи тель біо ло гії,
Пав ло град  ська шко ла № 11 Дніп ро пет ров -
 ської обл..
Ано та ція: Роз роб ка при зна че на для ви ко ри стан -
ня на клас них го ди нах і за хо дах по за клас ної ро -
бо ти. Во на знай о мить з проб ле мою тор гів лі людь -
ми. Ді ти знай ом лять ся з ре аль ним ста ту сом ім мі -
гран тів, які пе ре бу ва ють за кор до ном і пра цю ють
не ле галь но. На за нят ті в ді тей роз ви ва ють ся вмін -
ня й на вич ки ко рис ту ва ти ся сво ї ми пра ва ми і за -
ко на ми

Роз роб ка ви хов но го за хо ду «Не здо лан на моя
Укра ї на» для 8–11-х кла сів
Ша ла є ва Оль га Ва си лів на, учи тель ук ра їн  ської
мо ви і лі те ра ту ри, Дніп ро дзер жин  ська шко ла № 5
ім. Г. Ро ма но вої 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 — ви хо ву ва ти пат рі о тич ні по -
чут тя, вдяч ність тим, хто від дав жит тя за рід ну
кра ї ну; фор му ва ти ак тив ну гро ма дян  ську по зи -
цію шко ля рів що до єди ної, ці ліс ної дер жа ви та її
за хис ту

Роз роб ка ви хов но го за хо ду «По до рож кра ї -
ною Здо ров’я» для 1–4-х кла сів
Шван  ська Юлія Во ло ди ми рів на, ви хо ва тель ГПД,
Ріп кин  ська шко ла № 2 Чер ні гів  ської обл..
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду, ме та
якого — по гли би ти по нят тя про те, що для лю ди -
ни го лов не — здо ров’я; роз ви ва ти вмін ня обе рі га -
ти йо го, слід ку ва ти за со бою, до три му ва ти ся пра -
вил гі гі є ни; ви хо ву ва ти жит тє ву по тре бу бу ти
зав ж ди здо ро вим і охай ним

Роз роб ка ви хов но го за хо ду «Пер ше квіт ня —
День cмі ху» для 1–4-х кла сів спе ці аль ної шко ли
Шев чук Ма йя Ми хай лів на, учи тель, Ки їв  ська
спе ці аль на шко ла-ін тер нат № 12.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — при щеп лю ва ти лю бов до
ук ра їн  сько го фоль к ло ру, по знай о ми ти ді тей
з твор чіс тю Г. Бой ка, роз ви ва ти по чут тя гу мо ру,
мис лен ня, пам’ять і кміт ли вість

Роз роб ка ви хов но го за хо ду «Свя та в Укра ї ні.
Свя та ан г ло мов них кра їн. (Hallоween)» з ан г лій -
 ської мо ви в 6-му кла сі
Шин кар  ська Ві ра Ру доль фів на, учи тель ан г лій -
 ської мо ви, Хар ків  ський лі цей № 141.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду 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 develop stu -
dents’ speaking skills; to motivate learners to free
spea king, exchanging opinions; to introduce
England’s traditions to the students (Halloween as
an example); to activate students’ creative abilities
while preparing and conducting the holiday

Роз роб ка ви хов но го за хо ду «Вір ту аль на по -
до рож до зоо пар ку» з ан г лій  ської мо ви в 2-му
кла сі
Шко ляр Те тя на В’ячес ла вів на, учи тель ан г лій -
 ської мо ви, Ве ли ко олек сан д 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 — роз ши ри ти мож ли вос ті ді -
тей для са мо ви ра жен ня, про яву фан та зії; ство ри -
ти по зи тив ний емо цій ний на стрій, до вес ти,
що ан г лій  ську мо ву ви вча ти не тіль ки ко рис но,
а й ве се ло і ці ка во; ви хо ву ва ти лю бов до жи те лів
тва рин но го сві ту

Роз роб ка ви хов но го за хо ду «Ко заць кі сур -
ми» для 5–10-х кла сів

Щер би на Світ ла на Юрі їв на, ви хо ва тель, Кра ма -
тор  ська спе ці аль на за галь но ос віт ня шко ла-ін тер -
нат І–ІІ сту пе нів № 18 До нець кої об лас ної ра ди.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду, ме та
якого — фор му ван ня на ці о наль ної сві до мос ті;
роз ши рен ня знань з іс то рії ук ра їн  сько го ко зац т -
ва, іс то ри ко-куль тур ної спад щи ни ук ра їн  сько го
на ро ду; спря му ван ня сві до мос ті на збе ре жен ня
ду хов но-мо раль ної і куль тур но-іс то рич ної спад -
щи ни ук ра їн ців; ви хо ван ня по ва ги й лю бо ві
до дер жав ної мо ви; фор му ван ня мов лен нє вої
куль ту ри, роз ви ток ус но го мов лен ня, твор чих
здіб нос тей; спри ян ня спор тив ній і фі зич ній під -
го тов ці; при щеп лен ня лю бо ві до Бать ків щи ни,
від да нос ті на ро до ві, гор дос ті за йо го куль тур ні
на дбан ня, вбо лі ван ня за йо го до лю

Роз роб ка ви хов но го за хо ду «Я люб лю і знаю
Укра ї ну» для 10-х кла сів
Юрке вич Окса на Во ло ди ми рів на, учи тель, Че ме -
ро вець кий НВК № 1 «За галь но ос віт ня шко ла
І–ІІІ ст., лі цей та МНВК» Хмель ницької 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, її при род ні
особ ли вос ті, тра ди ції, упро вад жу ва ти еле мен ти
ес те тич но го ви хо ван ня, куль ту ри спіл ку ван ня;
роз ви ва ти ук ра їн  ське мов лен ня уч нів, куль ту ру
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по ве дін ки; умін ня прий ма ти рі шен ня в не стан -
дар т них си ту а ці ях, ко лек тив ну твор чість, ко му ні -
ка тив ні здіб нос ті; ви хо ву ва ти лю бов до Укра ї ни, її
сим во лів, тра ди цій, об ря дів, по чут тя гли бо кої
пова ги до пред ків, сво їх рід них і близь ких, твор чу
са мо стій ність і від по ві даль ність, умін ня пра цю -
вати ко ман дою, спри я ти роз вит ку твор чої осо -
бис тос ті

Роз роб ка ви хов но го за хо ду «Ро дин не свя то»
для 3-х кла сів
Яблу ко ва Люд ми ла Ва си лів на, учи тель по чат -
кових кла сів, Ста ро кос тян ти нів  ський лі цей іме -
ні М. С. Ру дя ка Хмель ницької обл.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду, ме та
яко го — ви хо ву ва ти лю бов до най рід ні ших лю -
дей, вза є мо по ва гу, мо раль но-етич ну куль ту ру;
фор му ва ти по чут тя обов’яз ку пе ред бать ка ми,
сво їм на ро дом; про дов жу ва ти знай о ми ти між со -
бою сім’ї уч нів кла су; спри я ти ство рен ню друж -
ньої клас ної ро ди ни, роз вит ку ко му ні ка тив них
умінь, ін те лек ту аль ної куль ту ри, доб ро ти, вза є -
мо ро зу мін ня

Роз роб ка ви хов но го за хо ду «А над сві том ук -
ра їн  ська ви шив ка цві те» для 9-х кла сів
Явор  ська Іван на Ада мів на, учи тель хі мії та біо ло -
гії, 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)
Хар ків  ської обл..
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду, ме та
яко го — ознай о ми ти з дав нім сим во лом слов’ян -
 ських на ро дів (зок ре ма ук ра їн  сько го) — ви -
шитим руш ни ком, со роч ка ми, кар ти на ми, сер -
вет ка ми, по душ ка ми; роз кри ти йо го кра су, по -
етич ність, чис то ту; при щеп лю ва ти ці ка вість
до на род них зви ча їв, об ря дів, пі сень; ви хо ву ва ти
по ва гу до пред ків, сво їх рід них і близь ких,
що донес ли до на ших днів і збе рег ли гли би ну
сим во лу — ви ши то го руш ни ка, що за хоп лює кра -
сою, іс то рією, зна чен ням

Роз роб ка ви хов но го за хо ду «Ма те ма тич на
гра “Най ро зум ні ший”» з ма те ма ти ки в 6-му
класі
Яро шук Оле на Олек сан д рів на, учи тель, Єміль -
чин  ська гім на зія 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 — фор му ва ти пі зна валь ний
ін те рес до ви вчен ня ма те ма ти ки; роз ви ва ти ло гіч -
не мис лен ня, ма те ма тич ну куль ту ру; ви хо ву ва ти
на по лег ли вість у до сяг нен ні ме ти, по чут тя від по -
ві даль нос ті та вза є мо по ва ги

Роз роб ка ви хов но го за хо ду «Mother’s Day»
з ан г лій  ської мо ви в 5-му кла сі
Я  сько ва Іри на Ми хай лів на, учи тель ан г лій  ської
мо ви, Чу гу їв  ська шко ла № 7 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 — під ви щен ня ін те ре су
до ви вчен ня ан г лій  ської мо ви, а та кож куль тур -
них тра ди цій кра їн; роз ши рен ня сві то гля ду; ство -
рен ня до дат ко вих умов спіл ку ван ня ан г лій  ською
мо вою; роз ви ток на ви чок ви мо ви й ус но го мов -
лен ня, ауді ю ван ня; роз ви ток між пред мет них
зв’яз ків

Роз роб ка ви хов но го за хо ду «Зло чин, який
не роз го ло шу єть ся» для 9–10-х кла сів
Яхнен ко Оль га Вік то рів на, за ступ ник ди рек то ра
з на вчаль но-ви хов ної ро бо ти, вчи тель пра во знав -
ст ва, Чер ка  ська шко ла № 32.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду 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 пе ре ди ти
пра во по ру шен ня та не щас ні ви пад ки, впли ну ти
на ро зум і по чут тя, під ка за ти шля хи пра виль ної
по ве дін ки в різ них жит тє вих си ту а ці ях

Роз роб ка ви хов но го за хо ду «Ве чір ав тор -
 ської піс ні “Візь ми гі та ру”» для 10-х кла сів

Яцке вич Га ли на Тро хи мів на, учи тель ма те ма ти -
ки, Мли нів  ська шко ла № 3 Рів нен  ської обл.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду, ме та яко -
го — до ві да ти ся про іс то рію ви ник нен ня пі сен ної

по езії, іме на і твор чість тих, хто сто яв бі ля ви то ків
жан ру, звер ну ти ува гу на єд ність, йо му при та ман -
ну; спря му ва ти за хоп лен ня му зи кою в рус ло здо -
ро во го глуз ду; ви хо ву ва ти по чут тя лю дя нос ті,
праг нен ня са мо вдос ко на лен ня, му зич ний смак,
лю бов до по езії, про по ну ва ти за мис ли ти ся над
проб ле ма ми жит тя, віч ни ми мо раль ни ми цін -
ностя ми

По чат ко ва шко ла

Роз роб ка бі б ліо теч но го уро ку «Де тек тив на
аген ція Кни гоз най ок» для 4–5-х кла сів

Без руч ко Іри на Ва лен ти нів на, за ві ду вач бі б ліо те -
ки; Мель ник Люд ми ла Ста ніс ла вів на, за ві ду вач
бі б ліо те ки; Сі лан тьє ва Ан на За ха рів на, за ві ду вач
бі б ліо те ки, Хер сон  ська шко ла № 52, Хер сон  ська
шко ла № 53, Хер сон  ська шко ла № 50.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко го — да -
ти за галь не уяв лен ня про по шук кни жок, бі б ліо -
гра фію та бі б ліо гра фіч ні по сіб ни ки, бі б ліо теч ні
ка та ло ги та кла си фі ка цій ну сис те му шкіль ної бі б -
ліо те ки — ББК; удос ко на лю ва ти вмін ня са мо стій -
но орі єн ту ва ти ся у сві ті ди тя чих кни жок, здій с -
ню ва ти по шук по тріб ної книж ки, ко рис ту ю чись
від кри тим фон дом бі б ліо те ки, за со ба ми бі б ліо -
теч но-бі б ліо гра фіч ної до по мо ги, Інтер не том, а та -
кож по шук на вчаль но-пі зна валь ної ін фор ма ції,
ко рис ту ю чись різ ни ми дже ре ла ми дру ко ва ної
про дук ції

Роз роб ка уро ку «Розв’язу ван ня за дач
на спо сіб зве ден ня до оди ни ці (дру гий вид).

Розв’язу ван ня рів нянь на зна ход жен ня не ві до -
мо го множ ни ка» з ма те ма ти ки в 2-му кла сі
Бон да рен ко Люд ми ла Во ло ди ми рів на, учи тель
по чат ко вих 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: План-кон с пект уро ку на за яв ле ну те му,
ме та яко го — фор му ва ти вмін ня розв’язу ва ти за -
да чі на спо сіб зве ден ня до оди ни ці (дру гий вид),
і рів нян ня на зна ход жен ня не ві до мо го множ ни ка;
удос ко на лю ва ти об чис лю валь ні на вич ки; роз ви -
ва ти ло гіч не мис лен ня, ін те рес до жит тя ко за ків;
ви хо ву ва ти пат рі о тич ні по чут тя че рез ін те рес
до іс то рії

Ме то дич на роз роб ка «Тиж день по чат ко вої
шко ли»
Кра марь Люд ми ла Сер гі їв на, учи тель по чат ко вих
кла сів; Ка сьян Ста лі на Сер гі їв на, учи тель по чат -
ко вих кла сів; Ліб Світ ла на Ми ко ла їв на, учи тель
по чат ко вих кла сів, Дніп ро дзер жин  ська шко ла
№ 25 Дніп ро пет ров  ської обл.
Ано та ція: Ма те рі а ли для про ве ден ня тиж ня по -
чат ко вої шко ли

Роз роб ка уро ку «До ки бу де пи сан ка пи са -
тись, до ти бу де світ на зем лі» з об ра зот вор чо го
мис тец т ва в 2-му кла сі
Мо роз Те тя на Ро ма нів на, учи тель по чат ко вих
кла сів; Ящи шин Те тя на Іл лів на, учи тель об ра зот -
вор чо го мис тец т ва, Тер но піль  ська шко ла мис -
тецтв ім. Ге ре ти.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко го —
ознай о ми ти з тра ди ці я ми пи сан кар ст ва в Укра ї -
ні, ко лір ною га мою, сим во лі кою пи са нок різ них
ре гі о нів, роз кри ти зміст де яких пи сан ко вих
сим во лів; роз ви ва ти уяву, фан та зію, вмін ня
аналі зу ва ти, за сто со ву ва ти на бу ті знан ня
в прак тич ній ді яль нос ті; фор му ва ти ес те тич ні
по чут тя, смак; ак ти ві зу ва ти іні ці а ти ву; ви хо -
вува ти по чут тя на ці о наль ної гор дос ті за свій
народ, йо го куль ту ру, мис тец т во, здат ність збе -
рі га ти тра диції

Роз роб ка уро ку «В. Стру тин  ський «Сі дай те,
будь лас ка» з лі те ра тур но го чи тан ня в 4-му
класі
Стре ка ло ва Ра ї са Гри го рів на, учи тель по чат ко вих
кла сів; Ро ма но ва На та лія Ми ко ла їв на, учи тель по -
чат ко вих кла сів, Сні гу рів  ська шко ла № 1 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 — про дов жу ва ти ознай ом лен ня
з особ ли вос тя ми жан ру опо ві дан ня; вчи ти ро зу -
мі ти текст, ви ді ля ти го лов не, ана лі зу ва ти зміст
про чи та но го; роз ви ва ти мов лен ня; ви хо ву ва ти
доб ро ту, чуй ність

Роз роб ка уро ку «Зву ки [Х], [Х’], Бук ви “Х”
і “х”. “Хва ла ру кам, що пах нуть хлі бом”» з ро -
сій  ської мо ви (лі те ра тур но го чи тан ня) в 1-му
кла сі
Аба ку мо ва Ва лен ти на Іва нів на, учи тель по чат ко -
вих кла сів, Хар ків  ська шко ла № 91.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле ну те му,
ме та яко го — по знай о ми ти уч нів зі зву ка ми [Х],
[Х’], бук ва ми Х і х; роз ви ва ти мов лен ня, фо не -
тичний слух; роз ши рю ва ти слов ни ко вий за пас;
удос ко на лю ва ти тех ні ку чи тан ня; ви хо ву ва ти
дбай ли ве став лен ня до хлі ба

На вчаль но-ін фор ма цій ний про ект «Сто рін -
ка ми люд  ських чес нот за тво ра ми В. Су хо -

млин  сько го» для 4-х кла сів
Ага фо но ва Ві та Вік то рів на, учи тель по чат ко вих
кла сів, Світ ло вод  ська шко ла № 1 іме ні Ге роя
Радян  сько го Со ю зу І. К. Конь ка Кі ро во град -
 ської обл.
Ано та ція: Про ект 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 — зба га ти ти знан ня про
твор чість В. Су хо млин  сько го; роз ши рю ва ти
ін те рес до чи тан ня; на вча ти ви слов лю ва ти
влас ну дум ку, ро би ти ви снов ки, пра цю ва ти
над ви роб лен ням на ви чок сві до мо го чи тан ня;
роз ви ва ти вмін ня пра цю ва ти в гру пах, пі зна -
валь ні здіб нос ті, ба жан ня вчи ти ся, мов лен ня;
ви хо ву ва ти доб ро ту, лю бов до при ро ди, друж -
ні сто сун ки, ба жан ня до по мог ти стар шим,
один од но му

Роз роб ка уро ку «Happy Birthday» з ан г лій -
 ської мо ви в 1-му кла сі
Акса мит на Ін на Во ло ди ми рів на, учи тель ан г лій -
 ської мо ви, Бро вар  ська спе ці а лі зо ва на шко ла
з по глиб ле ним ви вчен ням іно зем них мов № 5 Ки -
їв  ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле ну те -
му. Objectives: to learn and practise the vocabulary
on the topic; to develop pupils’ listening, speaking
and reading skills; to motivate pupils in learning
English

Ме то дич на роз роб ка «Флеш кар т ки та ско -
ромов ки для ово ло дін ня тех ні кою чи тан ня
на по чат ко во му ета пі» з ан г лій  ської мо ви
в 2–4-х кла сах
Анге лов  ська Оль га Ми хай лів на, учи тель ан г лій -
 ської мо ви, Бо го ду хів  ська гім на зія № 1 Хар ків -
 ської обл.
Ано та ція: За про по но ва ні flashcards до по мо -
жуть учи те лю як на ета пі знай ом ст ва з най по -
ши ре ні ши ми бук вос по лу чен ня ми, так і на ета пі
ав то ма ти за ції на ви чок чи тан ня, а пі ді бра ні ско -
ро мов ки до по мо жуть ство ри ти не ви му ше не
ото чен ня на уро ці, ввес ти еле мент гри в про цес
ово ло дін ня зву ко вою сто ро ною іно зем но го
мов лен ня

Роз роб ка уро ку «Служ бо ві сло ва. Роль
службо вих слів у ре чен ні» з ук ра їн  ської мо ви
в 3-му кла сі
Ба бій Ган на Дмит рів на, учи тель по чат ко вих кла -
сів, Каль нен ська за галь но ос віт ня шко ла Ко зів -
 сько го р-ну Тер но піль  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 служ бо ві
сло ва як окре му час ти ну мо ви і їх роль у ре чен -
нях, за кріп лю ва ти по нят тя «час ти на мо ви»; фор -
му ва ти на вич ки пра виль ної ви мо ви служ бо вих
слів і напи сан ня окре мо від ін ших слів; роз ви ва -
ти мовлен ня, уяву, спо сте реж ли вість, ува гу,
умін ня ро би ти ви снов ки й зі став ля ти служ бо ві
сло ва з ін ши ми час ти на ми мо ви; ви хо ву ва ти лю -
бов до рід но го сло ва і мо ви, друж ні від но си ни
між людь ми
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Роз роб ка уро ку «Скла дан ня тво ру «Про буд -
жен ня вес ня ної при ро ди» на осно ві про чи та них
тво рів і влас них спо сте ре жень» з ук ра їн  ської
мо ви в 3-му кла сі
Ба ла бу ха Окса на Ро ма нів на, учи тель по чат ко вих
кла сів, Мар’їв  ський НВК За по різь ко го рай о ну За -
по різь кої обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле ну
тему, ме та яко го — на вча ти скла да ти текст, фор -
мува ти вмін ня ви кла да ти дум ки в ло гіч ній по слі -
дов нос ті, пра виль но бу ду ва ти ре чен ня, ко рис -
тува ти ся опор ни ми сло ва ми; зба га чу ва ти мов -
лен ня об раз ни ми ви сло ва ми; роз ви ва ти твор чі
здіб нос ті, спо сте реж ли вість; ви хо ву ва ти лю бов
до при ро ди, умін ня від чу ва ти кра су рід но го
слова

Роз роб ка уро ку «Тре ну валь ні впра ви у ви -
мов лян ні, чи тан ні та на пи сан ні слів з апос т ро -
фом» з ук ра їн  ської мо ви в 2-му кла сі
Ба ла гу ра Ні на Іва нів на, учи тель по чат ко вих
класів, Успе нів  ська шко ла Са рат  сько го р-ну Оде -
 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 вжи ва ти апос т роф пі сля
твер дих при го лос них б, п, в, м, ф, р пе ред я, ю, є,
ї, які по зна ча ють по два зву ки; пе ре но си ти сло ва
з апос т ро фом; вчи ти пра виль но ви мов ля ти, чи та -
ти і спи су ва ти сло ва з апос т ро фом; удос ко на лю -
ва ти на вич ки зву ко-бук ве но го ана лі зу слів; фор -
му ва ти пі зна валь ні ін те ре си, роз ви ва ти мов лен -
ня, мис лен ня; ви хо ву ва ти сум лін не став лен ня
до на вчан ня

Ме то дич на роз роб ка «Таб ли ці для чи тан ня»
з чи тан ня в 1-му кла сі
Ба ри лен ко Окса на Ана то лі їв на, учи тель по чат ко -
вих кла сів, Сум  ський НВК «За галь но ос віт ня шко -
ла I сту пе ня — до шкіль ний на вчаль ний за клад»
№ 42.
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 сто су ван ня муль ти -
ме дій них таб лиць для чи тан ня дає змо гу ба га то ра -
зо вим не на брид ли вим по вто рен ням до сяг ти мит -
тє во го чи тан ня будь-яко го скла ду, по зи тив но
впли ває на пам’ять, роз ви ток ува ги, про буд жен ня
пі зна валь но го ін те ре су то що

Ме то дич на роз роб ка «Бук т рей ле ри для уч нів
4 кла су»
Ба ри лен ко Окса на Ана то лі їв на, учи тель по чат ко -
вих кла сів, Сум  ський на вчаль но-ви хов ний ком п -
лекс «За галь но ос віт ня шко ла I сту пе ня — до -
шкіль ний на вчаль ний за клад № 4».
Ано та ція: Бук т рей лер — це не ве ли ке ві део, для
ство рен ня яко го слід об’єд на ти ро бо ту з тек с том
ху дож ньо го тво ру («гли бо ке» про чи тан ня) й
уявлен ня осо бис тих чи таць ких вра жень про твір
за до по мо гою різ них ін тер нет-сер ві сів. Роз -
робле ні бук т рей ле ри для уро ків лі те ра тур но го
чи тан ня для уч нів 4 кла су з те ми «Ви дат ні ук ра їн -
 ські пись мен ни ки», які ста нуть у при го ді під час
ознай ом лен ня зі зміс том тво ру, за учу ван ня на -
пам’ять

Роз роб ка уро ку «Твої пра ва» з основ здо ров’я
в 3-му кла сі
Ба со ва Оль га Ана то лі їв на, учи тель по чат ко вих
кла сів, 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: План-кон с пект уро ку, ме та яко го —
про дов жу ва ти фор му ва ти уяв лен ня про пра ва ди -
ти ни; ознай о ми ти з по нят тям «пра во», «Кон с ти -
ту ція», «Де кла ра ція», «Кон вен ція»; по ка за ти,
що всі лю ди по вин ні в по всяк ден но му жит ті по ва -
жа ти жит тя кож ної люд  ської осо би без будь-якої
дис кри мі на ції; з’ясу ва ти обов’яз ки та пра ва ді тей;
ви роб ля ти на вич ки пра во мір ної по ве дін ки; ви хо -
ву ва ти са мо по ва гу, по чут тя гід нос ті й від по ві даль -
нос ті за се бе та за свої вчин ки; ви хо ву ва ти лю дя -
ність, чуй ність, доб ро ту

Роз роб ка уро ку «Склад чис ла 7. Дні тиж ня.
Ро бо та в зо ши ті» з ма те ма ти ки в 1-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 рай о 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 — ознай о ми ти зі скла дом
чис ла 7; вправ ля ти в на пи сан ні ви вче них цифр;
за кріп лю ва ти знан ня про на ту раль ний ряд чи сел,
умін ня по рів ню ва ти чис ла в ме жах 7; роз ви ва ти
пам’ять, ува гу, ло гіч не мис лен ня; ви хо ву ва ти пра -
цьо ви тість, дру же люб ність

Роз роб ка уро ку «Чис ло і циф ра 7. По рів -
 няння пред мет них мно жин за кіль кіс тю еле мен -
тів. До да ван ня чи сел за до по мо гою чис ло во го
проме ня. Ро бо та в зо ши ті» з ма те ма ти ки в 1-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 рай о 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 — ввес ти по нят тя «сьо мий»,
ознай о ми ти з на пи сан ням циф ри 7; учи ти по -
рів ню ва ти пред ме ти; за кріп лю ва ти вмін ня
спів від но си ти кіль кість пред ме тів і чис ло;
вправ ля ти в до да ван ні за до по мо гою чис ло во -
го про ме ня; удос ко на лю ва ти об чис лю валь ні
на вич ки; роз ви ва ти за галь но нав чаль ні вмін ня
і на вич ки: мов лен ня, ува гу, пам’ять, мис лен ня;
ви хо ву ва ти якос ті, не об хід ні для успіш но го
на вчан ня

Стат тя «Стан ви кла дан ня фі зич ної куль ту ри
для уч нів зі зни же ним слу хом мо лод шо го шкіль -
но го ві ку»
Без кров на Дар’я Дмит рів на, учи тель фі зич ної
куль ту ри, Хар ків  ська спе ці аль на шко ла-ін тер нат
№ 6.
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 фі зич на куль ту ра
в шко лі є не від’єм ною час ти ною фор му ван ня за -
галь ної куль ту ри су час ної лю ди ни, сис те ми гу ма -
ніс тич но го ви хо ван ня шко ля рів

Роз роб ка уро ку «Руд ні ко рис ні ко па ли ни.
Заліз на ру да» з при ро доз нав ст ва в 4-му кла сі
спе ці аль ної шко ли
Без руч ко Лі лія Іва нів на, учи тель, Мо ло чан  ська
спе ці аль на шко ла-ін тер нат Ток мак  сько го рай о 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 ді ап ре зен та ція до да єть ся),
ме та яко го — по знай о ми ти з руд ни ми ко рис -
ними ко па ли на ми, ви да ми та влас ти вос тя ми за -
ліз ної ру ди, її ви до бу ван ням і ви ко ри стан ням;
фор му ва ти вмін ня здо бу ва ти знан ня на осно ві
до слі дів і спо сте ре жень; про дов жи ти фор му ван -
ня на ви чок ро бо ти з кар тою; до вес ти важ ли вість
еко ном но го ви ко ри стан ня й до бу ван ня ко рис -
них ко па лин; ви хо ву ва ти ін те рес до здо бут тя
знань, лю бов до рід но го краю, по ва гу до пра ці
лю дей

Роз роб ка уро ку «Пта хи» з при ро доз нав ст ва
в 1-му кла сі
Бе реж на На та лія Ми хай лів на, учи тель по чат ко -
вих кла сів, Ве ли ко пав лів  ська шко ла Зінь ків 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 — ви зна чи ти іс тот ні озна ки пта хів,
важ ли вість пір’яно го по кри ву в жит ті пта хів, роз -
ши ри ти знан ня про жив лен ня пта хів, ознай о ми ти
з по нят тя ми «осі лі пта хи», «пе ре літ ні пта хи», роз -
ви ва ти спо сте реж ли вість, ло гіч не мис лен ня,
пам’ять, ви хо ву ва ти тур бот ли ве став лен ня до
птахів

Роз роб ка уро ку «Іграш ки» з ан г лій  ської мо ви
в 1-му кла сі
Бер ник На та лія Ярос ла вів на, учи тель ан г лій  ської
мо ви, Но вог ро дів  ська шко ла № 8 До нець кої 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 лек сич ні, фо не тич ні
і гра ма тич ні на вич ки

Роз роб ка уро ку «В. Лу чук “Скіль ки рік
в Укра ї ні”» з лі те ра тур но го чи тан ня в 3-му кла сі
Бе рюк На та лія Ми ко ла їв на, учи тель по чат ко вих
кла сів, Ко бе ляць ка шко ла № 2 іме ні Оле ся Гон ча -
ра Пол тав  ської обл..
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко го —
удос ко на лю ва ти на вич ки чи тан ня вір шо ва них
тво рів, фор му ва ти вмін ня от ри му ва ти но ві знан -
ня, ак ти ві зу ва ти ува гу та мис лен ня; роз ви ва ти
умін ня ді яти за ана ло гією, спри я ти по си лен ню
ко му ні ка тив них влас ти вос тей мов лен ня; про буд -
жу ва ти пі зна валь ний ін те рес до рі чок Укра ї ни,
праг нен ня до оцін ки якос ті від по ві дей сво їх то ва -
ри шів; спри я ти збе ре жен ню зо ру; ви хо ву ва ти со -
ці аль ну ком пе тен т ність (умін ня спів пра цю ва ти
в гру пі); ви хо ву ва ти по чут тя кра си, бе реж ли ве
став лен ня до рі чок

Роз роб ка уро ку «Во дой ми рід но го краю»
з при ро доз нав ст ва в 4-му кла сі
Бє лаш ко Ка те ри на Андрі їв на, учи тель по чат ко -
вих кла сів, Чу гу їв  ська гім на зія № 5 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 ри ти по нят тя «во дой ми»,
«дже ре ла», «річ ки», «озе ра», «бо ло та» та роз ши -
ри ти знан ня про зна чен ня во дойм в жит ті лю ди -
ни; роз ви ва ти вмін ня спо сте рі га ти, ро би ти ви -
снов ки, уза галь ню ва ти, ви хо ву ва ти дбай ли ве
став лен ня до во дойм; по знай о ми ти з во дой ма ми
Хар ків  ської об лас ті; про дов жи ти фор му ва ти
прак тич ні вмін ня й на вич ки ро бо ти з кар тою; ви -
хо ву ва ти лю бов до при ро ди й рід но го краю

Роз роб ка уро ку «Во да. Без во ди не має жит тя.
Влас ти вос ті во ди-рі ди ни. Во да-роз чин ник»
з при ро доз нав ст ва в 3-му кла сі
Бє лік На та лія Пав лів на, учи тель по чат ко вих кла -
сів, Ко вель  ська шко ла № 7 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 — роз ши ри ти уяв лен ня
про зна чен ня во ди в при ро ді, про три ста ни і влас -
ти вос ті во ди-рі ди ни; фор му ва ти еле мен тар ні
понят тя: во да-ре чо ви на; ви роб ля ти вмін ня са -
мостій но ви ко ну ва ти до слі ди; уза галь ню ва ти
сприй ня те під час ви ко нан ня до слі дів, ро би ти ви -
снов ки; ви хо ву ва ти пі зна валь ний ін те рес, са мо -
стій ність, ор га ні зо ва ність, від по ві даль ність за ви -
ко на ну ро бо ту

Ме то дич на роз роб ка «Зна чен ня пред мет но-
прак тич но го на вчан ня для роз вит ку зв’яз но го
мов лен ня уч нів із ва да ми слу ху»
Бир чен ко На та лія Пав лів на, ви хо ва тель, Хар ків  ська
спе ці аль на за галь но ос віт ня шко ла-ін тер нат № 6.
Ано та ція: Ме та роз роб ки — на вчи ти ви го тов ля ти
ви ріб з гер ба рію, фор му ва ти на вич ки слу хо-зо ро -
во го сприй ман ня ус ної мо ви, роз ви ва ти зв’яз не
мов лен ня, слу хо ве сприй ман ня, ува гу і зо ро ву
пам’ять, емо цій но-во льо ву сфе ру, ви хо ву ва ти
охай ність у про це сі ви ко нан ня ро бо ти, здій с ню -
ва ти еко ло гіч не й ес те тич не ви хо ван ня

Роз роб ка уро ку «Зв’язок при кмет ни ків
з імен ни ка ми в ре чен ні. Впра ви на ви зна чен ня
ро ду і чис ла при кмет ни ків» з ук ра їн  ської мо ви
в 4-му кла сі
Бі лаш Окса на Йо си фів 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 — роз ши ри ти знан ня про гра ма тич -
ний і смис ло вий зв’язок при кмет ни ків з імен ни -
ка ми, учи ти роз піз на ва ти рід і чис ло при кмет ни -
ків, роз ви ва ти мов лен ня, зба га чу ва ти слов ни ко -
вий за пас, роз ви ва ти вмін ня бу ду ва ти зв’яз ні
роз по ві ді, ви хо ву ва ти лю бов до сво їх рід них,
до рід ної до мів ки, до своєї кра ї ни

Роз роб ка уро ку «Пта хи на шо го краю» з при -
ро доз нав ст ва в 2-му кла сі
Бі лець ка Оль га Ша лі ків на, учи тель по чат ко вих
кла сів, Хар ків  ська шко ла І–ІІІ ст. № 127 іме -
ні Г. К. Жу ко ва.
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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 без пе чи ти ціль ність сприй нят тя
на вко лиш ньої дій с нос ті, фор му ва ти різ но сто рон -
нє уяв лен ня про світ пта хів, роз ви ва ти по зи тив -
но-емо цій не став лен ня до при ро ди рід но го краю,
бе реж ли ве став лен ня до всьо го су що го на Зем лі

Роз роб ка уро ку «Як тва ри ни го ту ють ся
до зи ми» з кур су «Я і Укра ї на» в 2-му кла сі
Бі лик Ві ра Ми хай лів на, учи тель по чат ко вих
класів, Дніп ро руд нен  ська спе ці а лі зо ва на шко ла
«Сві точ» Ва си лів  сько го рай о 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 ді ап ре зен та ція до да єть ся),
ме та яко го — ознай о ми ти ся з під го тов кою ди ких
тва рин до зи ми; по ка за ти зв’язок їхньо го жит тя
зі ста ном рос лин і не жи вої при ро ди взим ку;
розви ва ти пам’ять, ло гіч не мис лен ня, зв’яз не
мов лен ня; ви хо ву ва ти ін те рес і лю бов до тва рин,
ша ноб ли ве став лен ня до при ро ди; ство рю ва ти
ком фор т ні пси хо ло го-пе да го гіч ні й са ні тар но-гі -
гі є ніч ні умо ви

Роз роб ка уро ку «По вто рен ня та за кріп лен ня
знань про ви вче ні бук ви. Під сум ко вий урок
за пер ший се местр» з на вчан ня гра мо ти в 1-му
кла сі
Бла гу ши на Іри на Ми хай лів на, учи тель по чат ко -
вих кла сів, Друж ків  ська шко ла № 6 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 та за крі пи ти знан ня уч -
нів про ви вче ні бук ви; чи та ти сло ва, скла ди, тек с -
ти, зба га чу ва ти слов ни ко вий за пас; роз ви ва ти
ува гу, спо сте реж ли вість, уяву, мис лен ня й ус не
мов лен ня; ви хо ву ва ти доб ро зич ли вість і ба жан ня
до по ма га ти ін шим

Роз роб ка уро ку «Звук [ч], бук ва “че”» з на -
вчан ня гра мо ти в 1-му кла сі
Бой ко Ва лен ти на Ва си лів на, учи тель по чат ко вих
кла сів, Без д риць ка шко ла Сум  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 — ознай о ми ти з но вим зву ком
і бук вою, вчи ти пра виль но ви мов ля ти ці зву ки,
за кріп лю ва ти вмін ня мо де лю ва ти зву ко ву струк -
ту ру слів, удос ко на лю ва ти на вич ки чи тан ня
зв’яз них тек с тів, умін ня пе ре ка зу ва ти про чи та -
не; ви хо ву ва ти по чут тя гар но го, лю бов до рід но -
го краю

Роз роб ка уро ку «Еко ло гіч ний пат руль пла не -
ти Зем ля в кос мо сі» з кур су «Моя щас ли ва пла -
не та» в 3-му кла сі
Бой ко На дія Пет рів на, учи тель по чат ко вих кла сів,
Дніп ро пет ров  ський НВК № 99 «ба га то про філь на
гім на зія — шко ла І сту пе ня — до шкіль ний
заклад».
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле ну те му,
ме та яко го — ознай о ми ти з еко ло гіч ни ми проб -
лема ми су час нос ті та шля ха ми їх розв’язан ня,
гло баль ною проб ле мою люд ст ва — сміт тям, за -
крі пи ти по нят тя «еко ло гія», «еко ло гіч на без пе -
ка»; фор му ва ти уяв лен ня про дже ре ла та спо со би
ути лі за ції по бу то во го сміт тя; фор му ва ти від по -
відаль не став лен ня до ви ко ри стан ня при род них
ре сур сів

Роз роб ка уро ку «Важ ли вість во ди для лю ди -
ни. Екс тре не за сі дан ня з по ря тун ку меш кан ців
річ ки Дніп ро» з кур су «Моя щас ли ва пла не та»
в 3-му кла сі
Бой ко На дія Пет рів на, учи тель по чат ко вих кла сів,
Дніп ро пет ров  ський НВК № 99 «Ба га то про філь на
гім на зія — шко ла I сту пе ня — до шкіль ний за -
клад».
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле ну те му,
ме та яко го — роз гля ну ти зна чен ня во ди в при ро -
ді і в жит ті лю ди ни; ви ді ли ти еко ло гіч ні проб ле ми
рід но го краю та спо со би охо ро ни во ди; ви хо ву ва -
ти дбай ли ве став лен ня до во ди, до во дойм, ба жан -
ня еко но ми ти пріс ну во ду, ви кли ка ти ін те рес
до еко ло гіч них проб лем пла не ти і ба жан ня твор -
чо вза є мо ді я ти з при ро дою

Роз роб ка уро ку «Но вий стиль мо го жит тя.
Абет ка по ве дін ки в при ро ді. Еко ло гіч ні зна ки»
в 3-му кла сі
Бой ко На дія Пет рів на, учи тель по чат ко вих кла сів,
Дніп ро пет ров  ський НВК № 99 «Ба га то про філь на
гім на зія — шко ла I сту пе ня — до шкіль ний за -
клад».
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле ну те му,
ме та яко го — роз гля ну ти і ви ді ли ти еко ло гіч ні
проб ле ми рід но го краю; ви хо ву ва ти дбай ли ве
став лен ня до при ро ди, при род них за па сів; ви кли -
ка ти ін те рес до еко ло гіч них проб лем пла не ти й
ба жан ня твор чо вза є мо ді я ти з при ро дою

Роз роб ка уро ку «Тва ри ни і рос ли ни во се ни»
з при ро доз нав ст ва в 2-му кла сі
Бой ко Окса на Ва ле рі їв на, учи тель по чат ко вих
кла сів, Ні ко поль  ська шко ла № 18 Дніп ро пет ров -
 ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко го —
ознай о ми ти з но вим ма те рі а лом, за крі пи ти ви -
вче ний ра ні ше роз діл; на вча ти своє час но го ту ва -
ти ся до уро ку; фор му ва ти вмін ня спів пра цю ва ти
в гру пі, зо се ред же но слу ха ти вчи те ля і то ва ри -
шів, го во ри ти, не по спі ша ю чи, чіт ко, віль но, ви ко -
ну ва ти твор чі за вдан ня в кон тек с ті на вчаль них
за вдань; фор му ва ти вмін ня зна хо ди ти в по ві дом -
лен ні ін фор ма цію, ви слов лю ва ти свою дум ку що -
до пев ної проб ле ми, ство рю ва ти ви слов лю ван ня
з опо рою на до свід і по чу ту ін фор ма цію, ді яти
згід но з пра ви ла ми по ве дін ки на уро ці; на вча ти
охо ро ня ти при ро ду рід но го краю, до три му ва ти ся
са ні тар но-гі гі є ніч них норм під час уро ку

Фраг мент уро ку ма те ма ти ки у 2 кла сі з ви ко -
ри стан ням здо ров’яз бе рі га ю чих тех но ло гій
Бон да рен ко Ла ри са Ми хай лів на, учи тель по чат -
ко вих кла сів, То ка рів  ська шко ла Лох виць ко го
рай о ну Пол тав  ської обл.
Ано та ція: Фраг мент уро ку на за яв ле ну те му з ви -
ко ри стан ням тех но ло гії від нов лен ня та вдос ко на -
лен ня зо ру В. П. Ба зар но го й ко льо ро те ра пії

Роз роб ка уро ку «По вто рен ня таб лиць мно -
жен ня чис ла 2 і ді лен ня на 2. Розв’язу ван ня
задач. По рів нян ня ви ра зів» з ма те ма ти ки в 2-му
кла сі
Бон да рен ко Окса на Ми хай лів на, учи тель по чат -
ко вих кла сів, 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 ді ап ре зен та ція до да єть ся),
ме та яко го — за кріп лю ва ти вмін ня до да ва ти і від -
ні ма ти дво циф ро ві чис ла з пе ре хо дом че рез де ся -
ток; по вто ри ти таб ли ці мно жен ня і ді лен ня на 2,
на зви чи сел при ді лен ні, мно жен ні, до да ван ні й
від ні ман ні; фор му ва ти вмін ня розв’язу ва ти прос -
ті і скла де ні за да чі, по рів ню ва ти ви ра зи; ство рю -
ва ти ком фор т ні умо ви на вчан ня шля хом впро вад -
жен ня ін но ва цій них тех но ло гій; роз ви ва ти ло гіч -
не й твор че мис лен ня, кміт ли вість; ви хо ву ва ти
лю бов до ма те ма ти ки, то ва ри  ськість, по чут тя від -
по ві даль нос ті за ро бо ту в ко лек ти ві

Роз роб ка уро ку «По вто рен ня ви вче но го ма -
те рі а лу. Розв’язу ван ня за дач. Гео мет рич ний ма -
те рі ал» з ма те ма ти ки в 3-му кла сі
Бон да рен ко Окса на Ми хай лів на, учи тель по чат -
ко вих кла сів, 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 ді ап ре зен та ція до да єть ся),
ме та яко го — по вто ри ти й за крі пи ти вмін ня ви ко -
ну ва ти мно жен ня і ді лен ня; удос ко на лю ва ти на -
вич ки розв’язу ван ня за дач на осно ві під бо ру різ -
них пи тань до од нієї умо ви, розв’язу ва ти рів нян -
ня, ви ко ну ва ти об чис лен ня ви ра зів на по ря док
дій; за кріп лю ва ти на вич ки зна ход жен ня пе ри -
мет ра фі гур; спри я ти роз вит ку та фор му ван ню
ін те лек ту аль них і твор чих здіб нос тей; ви хо ву ва -
ти уваж ність, кміт ли вість та ін те рес до ви вчен ня
ма те ма ти ки

Роз роб ка уро ку «Мно жен ня од но циф ро во го
чис ла на дво циф ро ве (на осно ві пе ре став ної
влас ти вос ті дії мно жен ня) ви ду 3*24. За да чі,
пов’яза ні з оди нич ною нор мою. Обчис лен ня

значень бук ве них ви ра зів» з ма те ма ти ки в 3-му
кла сі
Бон да рен ко Окса на Ми хай лів на, учи тель по чат -
ко вих кла сів, 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 — ознай о ми ти з прий о мом
мно жен ня од но циф ро во го чис ла на дво циф ро ве,
ко рис ту ю чись пе ре став ним за ко ном; удос ко на -
лю ва ти вмін ня розв’язу ва ти за да чі, пов’яза ні
з оди нич ною нор мою; фор му ва ти вмін ня зна -
ходи ти пе ри метр пря мо кут ни ка; роз ви ва ти ло -
гічне мис лен ня, пам’ять; ви хо ву ва ти ін те рес
до пред ме та

Роз роб ка уро ку «Скла дан ня таб ли ці до -
даван ня та від ні ман ня чис ла 3» з ма те ма ти ки
в 1-му кла сі
Бон дар чук Л. А., учи тель по чат ко вих кла сів,
Славут  ський НВК «За галь но ос віт ня шко ла І–ІІІ
сту пе нів, гім на зія» № 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 кри ти прин цип до да ван ня та від -
ні ман ня чис ла 3; роз ви ва ти на вич ки ус но го ра -
хун ку; ви хо ву ва ти са мо стій ність, ува гу

Роз роб ка уро ку «Від мі ню ван ня імен ни ків.
По чат ко ва фор ма імен ни ків» з ук ра їн  ської мо ви
в 4-му кла сі
Бо ри се вич Люд ми ла Пет рів на, учи тель по чат ко -
вих кла сів, 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: План-кон с пект уро ку на за яв ле ну те му,
ме та яко го — ознай о ми ти із сис те мою від мін ків
імен ни ків, з від мі ню ван ням; ви роб ля ти вмін ня
від мі ню ва ти імен ни ки в од ни ні і мно жи ні за зраз -
ком, ви зна ча ти від мін ки; фор му ва ти вмін ня спіл -
ку ва ти ся під час ви ко нан ня ко лек тив них і пар них
на вчаль них за вдань; роз ши ри ти уяв лен ня про
лис ту ван ня

Роз роб ка уро ку «По вто рен ня ви вче но го ма -
те рі а лу. Розв’язу ван ня за дач на зу стріч ний рух»
з ма те ма ти ки в 4-му кла сі
Бо ри се вич Люд ми ла Пет рів на, учи тель по чат -
кових кла сів, Но во град-Во лин  ська 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: 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,
розв’язу ва ти за да чі на зу стріч ний рух, об чис лю -
валь ні на вич ки; фор му ва ти вмін ня ко рис ту ва ти ся
фор му ла ми, оди ни ця ми ви мі рю ван ня швид кос ті,
від ста ні, ча су; роз ви ва ти пиль ність, пам’ять, ува -
гу, умін ня ко рис ту ва ти ся ма те ма тич ною тер мі но -
ло гією, са мо стій ність; ви хо ву ва ти на по лег ли вість
і пра це люб ність

Роз роб ка уро ку «До да ван ня й від ні ман ня
дво знач них чи сел у ме жах 100 без пе ре хо ду че -
рез де ся ток» з ма те ма ти ки в 2-му кла сі
Бо ри сюк Лі лія Ген на ді їв на, учи тель по чат ко вих
кла сів, Дзер жин  ська шко ла № 9 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 — за крі пи ти на вич ки до да -
ван ня і від ні ман ня дво знач них чи сел в ме жах 100;
роз ви ва ти вмін ня розв’язу ва ти за да чі ви вче них
ви дів; роз ви ва ти вмін ня мір ку ва ти, ана лі зу ва ти,
ро би ти ви снов ки, прий ма ти пра виль ні рі шен ня;
про буд жу ва ти ін те рес до пред ме та че рез ди дак -
тич ну гру, ло гіч ні за вдан ня

Роз роб ка уро ку «Вір ту аль на ек скур сія “Які
змі ни в при ро ді від бу ва ють ся на вес ні?”» з при -
ро доз нав ст ва в 2-му кла сі
Бо ро дав ка Євге нія Пав лів на, учи тель по чат ко вих
кла сів, Си нель ни ків  ська шко ла № 1 Дніп ро пет -
ров  ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко го — на -
вча ти ви яв ля ти вес ня ні змі ни в не жи вій при ро ді,
у жит ті рос лин, тва рин, пта хів; з’ясу ва ти їх
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причи ни; роз ви ва ти спо сте реж ли вість, ува гу,
пам’ять, пі зна валь ні ін те ре си, вмін ня по рів ню ва -
ти, ана лі зу ва ти, роз ши рю ва ти кру го зір; удос ко -
на лю ва ти вмін ня зай ма тись по шу ко во-до слід -
ниць кою ді яль ніс тю, пра цю ва ти в гру пах; ви хо ву -
ва ти бе реж ли ве став лен ня до на вко лиш ньо го
се ре до ви ща, лю бов до при ро ди

Роз роб ка уро ку «Різ но ма ніт ність тва рин
у при ро ді» з при ро доз нав ст ва в 3-му кла сі
Бор су ков  ська Оле на Кос тян ти нів на, учи тель по -
чат ко вих кла сів, Дніп ро пет ров  ська шко ла № 88.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко го —
роз ши ри ти знан ня про зві рів, пта хів, ко мах;
фор му ва ти по нят тя про гру пи тва рин, умін ня
ви зна ча ти іс тот ні озна ки тва рин, роз різ ня ти
тва рин цих груп, зна хо ди ти зай вий еле мент се -
ред їх су куп нос ті, зна хо ди ти спіль ні та від мін ні
озна ки; роз ви ва ти уяву, ло гіч не та твор че мис -
лен ня, пі зна валь ні ін те ре си, до пит ли вість,
уміння кла си фі ку ва ти; ви хо ву ва ти спо сте реж -
ли вість, лю бов до при ро ди, ба жан ня обе рі га ти
тва рин

Роз роб ка уро ку «По мір ку є мо над каз кою»
з лі те ра тур но го чи тан ня в 3-му кла сі
Бо цу ла Ла ри са Іва нів на, учи тель по чат ко вих кла -
сів, По пів  ська шко ла Ве ли ко ба га чан  сько го рай о -
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 жанр лі -
тера тур ної каз ки; учи ти ана лі зу ва ти про чи та не,
ви слов лю ва ти оцін ні суд жен ня що до вчин ків дій -
о вих осіб тво ру; роз ви ва ти зв’яз не мов лен ня,
умін ня ана лі зу ва ти, ро би ти ви снов ки; удос ко на -
ли ти на вич ки ви раз но го чи тан ня; ви хо ву ва ти
чуй ність, доб ро ту

Роз роб ка уро ку «Ви мо ва та по зна чен ня
на пись мі при го лос них зву ків [дз], [дз’], [дж]»
з ук ра їн  ської мо ви в 2-му кла сі
Бу ге ра Іри на Фе до рів на, учи тель, Оде  ська шко ла
№ 119.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко го —
по вто ри ти ві до мос ті про зву ки [дз], [дз’], [дж],
їх по зна чен ня на пись мі; за крі пи ти пра ви ла
про пе ре нос слів із дж дз і пра во пис лі тер
на по зна чен ня не на го ло ше них е и; роз ви ва ти
фо не тич ний слух і ува гу, слов ни ко вий за пас,
умін ня бу ду ва ти ре чен ня; ви хо ву ва ти праг нен -
ня ка лі гра фіч но пи са ти та сум лін но пра цю ва ти
на уро ці

Ме то дич на роз роб ка «Ди дак тич ний ма те рі ал
з ма те ма ти ки до те ми “Сот ня”»
Бур ла ко ва Оль га Во ло ди ми рів на, учи тель по чат -
ко вих кла сів, Дзер жин  ська шко ла № 17 До нець -
кої обл..
Ано та ція: Збір ка скла да єть ся з ін фор ма цій но го
бло ку та ма те ма тич них за вдань, які до по мо жуть
за сво ї ти те му «До да ван ня і від ні ман ня в ме жах
100»

На вчаль но-ди дак тич ні ма те рі а ли до уро ків
з кур су за ви бо ром «Ма лень кі ук ра їн ці по до ро -
жу ють кра ї на ми Євро со ю зу» для 4 кла су
Бур  ська Оль га 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: На вчаль но-ди дак тич ні ма те рі а ли
до уро ків: «Євро пей  ський Со юз- кра ї ни вза є мо -
по ва ги і рів но прав нос ті»; «Ру му нія — кра ї на рим -
лян»; «Бол га рія — кра ї на тро янд»; «Гре ція- кра ї на
мі фів, бать ків щи на Олім пій  ських ігор»; «Маль -
та — іг раш ко ва кра ї на»

Роз роб ка уро ку «Якщо тра пи лось ли хо…»
з основ здо ров’я в 3-му кла сі
Бут рим Люд ми ла Йо си пів на, учи тель по чат ко вих
кла сів, Гу тів  ський НВК Бо го род чан  сько го рай о ну
Тер но піль  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 що до над зви чай -
них си ту а цій, їх ти пів, при чин ви ник нен ня;
ознай о ми ти з пра ви ла ми по вод жен ня під час

надзви чай них си ту а цій і спо со ба ми за хис ту від
над зви чай них си ту а цій; роз ви ва ти ло гіч не мис -
лен ня, об раз ну уяву; ви хо ву ва ти дис цип лі но ва -
ність, від по ві даль ність за свої дії, ор га ні зо ва ність

Роз роб ка уро ку «Пі знай се бе» з основ здо -
ров’я в 2-му кла сі
Вай ло Ді ана Во ло ди ми рів на, учи тель по чат ко вих
кла сів, Дніп ро дзер жин  ський НВК № 26 Дніп ро -
пет ров  ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко го — ви -
зна чен ня зміс ту ста те во го ви хо ван ня; ознай ом -
лен ня з фор ма ми, ме то да ми, за со ба ми ста те во го
ви хо ван ня; по глиб лен ня знань з пи тань ста те во го
ви хо ван ня шко ля рів; сфор му ва ти по нят тя про
соці аль ні ас пек ти ста те во го до зрі ван ня, ста те ві
вза є мо від но си ни, роз кри ти осо бис ту й со ці аль ну
суть ко хан ня як най ви що го люд  сько го по чут тя,
по ка за ти вплив ко хан ня на ду хов не зба га чен ня
лю ди ни

Роз роб ка уро ку «Чис ла 1–10. За кріп лен ня»
з ма те ма ти ки в 1-му кла сі
Ва ку лен ко Юлія Вік то рів на, учи тель по чат ко вих
кла сів, Ве ли ко но во сіл ків  ська шко ла № 2 До нець -
кої обл..
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко го —
за кріп лю ва ти знан ня ви вче них ви пад ків скла ду
чис ла, ну ме ра ції чи сел від 1 до 10; за кріп лю ва ти
умін ня по рів ню ва ти чис ла і ви ра зи; роз ши ри ти
знан ня про міс та Укра ї ни; роз ви ва ти на вич ки
ус но го ра хун ку, вмін ня ар гу мен ту ва ти свою
дум ку, да ва ти са мо оцін ку ді яль нос ті; роз ви ва ти
пі зна валь ну ак тив ність, мис лен ня, спо сте реж -
ли вість, ува гу, пам’ять, ін те рес до ма те ма ти ки,
ма те ма тичні здіб нос ті; удос ко на лю ва ти опе ра -
ції ана лі зу, зі став лен ня, пред мет ні ком пе тен т -
нос ті; ви хо ву ва ти дис цип лі но ва ність, від по ві -
даль ність, са мо пова гу, ак тив ність, ста ран ність,
до пит ли вість, вза є мо до по мо гу, вза є мо ви руч ку;
ство ри ти спри ят ли вий пси хо ло гіч ний клі мат
для мож ли вос ті роз крит тя по тен ці а лу кож ної
ди ти ни

Роз роб ка уро ку «Бу до ва сло ва. Змі на фор ми
сло ва за до по мо гою за кін чен ня. За кін чен ня
як за сіб зв’яз ку слів у ре чен ні» з ук ра їн  ської мо -
ви в 3-му кла сі
Ва  ськів ська Га ли на Пет рів на, учи тель, Сла вут -
 ське НВО № 2 Хмель ницької обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко го —
фор му ва ти уяв лен ня про за кін чен ня як змін ну
час ти ну сло ва й за сіб зв’яз ку слів у ре чен ні, вчи -
ти ви зна ча ти за кін чен ня слів за до по мо гою змі ни
їхньої фор ми, знай о ми ти з не змін ни ми ін шо -
мовни ми сло ва ми; роз ви ва ти мов лен ня і мис лен -
ня, пам’ять, кміт ли вість, вмін ня ке ру ва ти ся пра -
ви лами вза є мо від но син; ви хо ву ва ти са мо стій -
ність, іні ці а тив ність, лю бов до при ро ди, ін те рес
до мо ви

Роз роб ка уро ку «Learning the letters D d, M m»
з ан г лій  ської мо ви в 2-му кла сі
Ва сю тин Юлія Ва си лів на, учи тель ан г лій  ської мо -
ви в по чат ко вих кла сах, Ма няв  ський НВК Бо го -
род чан  сько го рай о ну Іва но-Фран ків  ської 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. Aims: to explore and
teach some English idioms and practice using them
in the process of communication; to involve pupils in
the process of English communication; to develop
pupils’ creative thinking

Роз роб ка уро ку «Мно жен ня дво циф ро во го
чис ла на дво циф ро ве. За кріп лен ня те ми» з ма те -
ма ти ки в 4-му кла сі
Вєт рен ні ко ва Оле на Ві та лі їв на, учи тель по чат ко -
вих кла сів, Пол тав  ська за галь но ос віт ня шко ла І–
ІІІ сту пе нів № 10 іме ні В. Г. Ко ро лен ка.
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 з мно жен ня дво -
циф ро во го чис ла на дво циф ро ве, удос ко на лю ва -
ти вмін ня розв’язу ва ти за да чі, роз ви ва ти пам’ять,
на вич ки ус но го ра хун ку, ло гіч не мис лен ня; ви хо -
ву ва ти ін те рес до уро ків ма те ма ти ки

Роз роб ка уро ку «Шко ла пе ре су вань» з фі зич -
ної куль ту ри в 1-му кла сі
Вжещ Сер гій Ми ко лай о вич, ви кла дач фі зич но го
ви хо ван ня та те о рії й ме то ди ки фі зич но го ви хо -
ван ня, 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 — удос ко на лен ня тех ні ки ла зін ня
по по хи лій ла ві та дра би ні; роз ви ва ти швид кість
і сприт ність у грі «Ру ка вич ка» й «Ма те ма ти ка
в ру сі»; на вча ти тан цю валь них вправ (та нок ма -
лень ких ка че нят); ви хо ву ва ти дис цип лі но ва ність,
то ва ри  ськість

Роз роб ка уро ку «Каз ки на ро дів сві ту від кри -
ва ють свої та єм ни ці» з лі те ра тур но го чи тан ня
в 3-му кла сі
Він ні ко ва Ла ри са Єго рів на, учи тель по чат ко вих
кла сів, Хар ків  ська шко ла № 41.
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 знан ня про на род -
ні каз ки, за гад ки, при слів’я; на вча ти ви зна ча ти
го лов ну дум ку каз ки; фор му ва ти на вич ки пра -
виль но го ви раз но го чи тан ня; роз ви ва ти до пит ли -
вість, кміт ли вість, умін ня оці ню ва ти си ту а цію,
чи та ти в осо бах, до три му ва ти ся пра виль но го ін -
то ну ван ня ре чень; ви хо ву ва ти лю бов до на род ної
твор чос ті, кни ги на ма те рі а лі ка зок; ви хо ву ва ти
вдяч ність, по ва гу до спів роз мов ни ка, ввіч ли вість,
по чут тя вза є мо до по мо ги, лю бо ві

Роз роб ка уро ку «За кін чен ня імен ни ків жі но -
чо го ро ду на -а, (-я) в ро до во му від мін ку од ни ни
з осно вою на твер дий і м’який при го лос ний,
на [ж], [ч], [ш]» з ук ра їн  ської мо ви в 4-му кла сі
Ві тюк Ма ри на Оле гів на, учи тель по чат ко вих кла -
сів, За по різь кий НВК «Сві та нок».
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле ну те му,
ме та яко го — ознай о ми ти з пра во пи сом імен ни ків
ви зна че ної фор ми; роз ви ва ти вмін ня ви ко рис то -
ву ва ти ви вче ні пра ви ла для по яс нен ня пра во пи су
за кін чен ня імен ни ків в по да них фор мах; ви хо ву -
ва ти по чут тя бе реж ли во го став лен ня до при ро ди;
при ви ва ти куль ту ру спів пра ці в па рі і гру пі

Роз роб ка уро ку «Па пе ро ві об’єм ні фор ми.
Ви го тов лен ня ялин ко вих при крас» з тру до во го
на вчан ня в 2–3-х кла сах
Вла со ва Те тя на Дем’янів на, ви кла дач ме то ди ки
тру до во го на вчан ня, 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 — ознай о ми ти з пра ви ла ми роз мі чан -
ня на па пе рі і кар то ні; на вчи ти ви го тов ля ти ялин -
ко ві при кра си з ру хо ми ми де та ля ми; роз ви ва ти
твор чість під час ви го тов лен ня по шу ко вих кон ст -
рук цій; ви хо ву ва ти ін те рес до пра ці, ху дож ній
смак

Ме то дич на роз роб ка «По ри ро ку» з чи тан ня
та при ро доз нав ст ва для 1–4-х кла сів
Во ро на На та ля Ми ко ла їв на, учи тель по чат ко вих
кла сів, Но вов’язів  ська шко ла Юр’їв  сько го рай о ну
Дніп ро пет ров  ської обл.
Ано та ція: Ди дак тич ні ма те рі а ли з чи тан ня та при -
ро доз нав ст ва

Ме то дич на роз роб ка «Пам’ят ка ро бо ти над
по мил ка ми з ук ра їн  ської мо ви для уч нів по чат -
ко вих кла сів»
Гай дар Оль га Дмит рів на, учи тель по чат ко вих кла -
сів, Кри ни чан  ська шко ла Со ло нян  сько го р-ну
Дніп ро пет ров  ської обл..
Ано та ція: По сіб ник є по міч ни ком для уч нів по -
чат ко вої шко ли в про ве ден ні ро бо ти над по мил -
ками з ук ра їн  ської мо ви в 1–4 кла сах. Ви ко -
ристан ня ма те рі а лу спри я ти ме ви роб лен ню
навич ки гра мот но го пись ма, під ви щить рі вень
знань, умінь згід но з ви мо га ми чин ної про гра ми

Роз роб ка уро ку «Зи мо ва каз ка» з лі те ра -
тур но го чи тан ня в 2-му кла сі

Гал ка На та ля Ми хай лів на, учи тель по чат ко вих
кла сів, Ге ні че  ська шко ла № 1 Хер сон  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 — роз кри ти кра су зи мо вої при ро ди,
роз ви ва ти твор чу уяву, умін ня ство рен ня влас них
тек с тів; зба га чу ва ти слов ни ко вий за пас, фан -
тазію, ба чи ти пре крас не, ви ко рис то ву ю чи тво ри
лі те ра ту ри, му зи ки, ви хо ву ва ти бе реж ли ве став -
лен ня до на вко лиш ньо го сві ту, лю бов до по езії

Роз роб ка уро ку «Дру ка рі пер ших книг.
За О. Єфі мо вим «Дру кар книг, пе ред тим не ба -
че них»; ви зна чен ня но вої ін фор ма ції. По ста нов -
ка уч ня ми за пи тань до тек с ту» з лі те ра тур но го
чи тан ня в 3-му кла сі
Га луш ка На дія Пет рів на, учи тель по чат ко вих
класів, Львів  ський НВК «Шко ла І сту пе ня — гім -
на зія».
Ано та ція: План-кон с пект уро ку з муль ти ме дій -
ною під трим кою, ме та яко го — учень спів від но -
сить ви вче ні тво ри з від по від ни ми жан ра ми; усві -
дом лює зна чен ня книж ки в жит ті лю ди ни; чи тає
вго лос пра виль но, сві до мо, ви раз но, ці ли ми сло -
ва ми та гру па ми слів; ово ло ді ває про дук тив ни ми
спо со ба ми чи тан ня мов ч ки; ви би рає та за сто со -
вує під час чи тан ня за со би ви раз нос ті; ви ко нує
впра ви, спря мо ва ні на роз ви ток ар ти ку ля цій но го
апа ра ту, смис ло вої здо гад ки, тем пу чи тан ня,
розви ток ува ги і пам’яті у про це сі сприй ман ня;
зна хо дить у тво рі опи си явищ, по дій; уміє са мо -
стій но фор му лю ва ти за пи тан ня до тек с ту; усві -
дом лює сю жет; ви яв ляє ро зу мін ня по дій; ви ок -
рем лює на уко во-пі зна валь ний ма те рі ал; ви зна чає
основ ну дум ку про чи та но го

Роз роб ка уро ку «Уза галь нен ня знань ді тей
про на род ні каз ки: їх зміст, по бу до ву тек с ту,
основ ну дум ку» з лі те ра тур но го чи тан ня в 2-му
кла сі
Ге ра си мен ко На та лія Гри го рів на, учи тель по чат -
ко вих кла сів, Пол тав  ська шко ла № 7 ім. Т. Г. Шев -
чен ка.
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 — зба га ти -
ти знан ням но вих ка зок, на вчи ти пе ре ка зу ва ти їх
зміст; на вча ти ана лі зу ва ти вчин ки пер со на жів,
оці ню ва ти їх, ви зна ча ти цін нос ті, пра цю ю чи в па -
рах, гру пах; роз ви ва ти ін те рес до са мо стій но го
чи тан ня ка зок, фор му ва ти умін ня їх від шу ку ва ти,
чи та ти, за пам’ято ву ва ти зміст, ге ро їв; ви хо ву ва ти
лю бов до ук ра їн  ської на род ної каз ки

Роз роб ка уро ку «Та рас Гри го ро вич Шев чен -
ко — спі вець кра си рід но го краю» з лі те ра тур но -
го чи тан ня в 4-му кла сі
Ге ра си мен ко Оль га Дмит рів на, учи тель по чат ко -
вих кла сів, Єміль чин ська гім на зія Жи то мир -
 ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко го —
глиб ше ознай о ми ти з жит тям і твор чіс тю Т. Шев -
чен ка; по ка за ти, як по ет оспі вує кра су рід но го
краю; на вча ти ви раз но, чіт ко чи та ти вір ші, зба га -
чу ва ти слов ник уч нів, спри я ти на ці о наль но му ви -
хо ван ню, фор му ва ти по чут тя гор дос ті за Укра ї ну

Роз роб ка уро ку «Ви бір дру зів, умін ня то -
вари шу ва ти та спіл ку ва ти ся» з основ здо ров’я
в 3-му кла сі
Глу щен ко Ва лен ти на Іва нів на, учи тель по чат ко -
вих кла сів, НВК «Сте па нів  ська ЗОШ І–ІІІ сту пе -
нів — ДНЗ» Кри ни чан  сько го рай о 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 — спри я ти усві дом лен ню діть ми цін -
нос ті люд  сько го спіл ку ван ня та йо го важ ли вос ті
в їх жит ті; з’ясу ва ти зміст по нят тя «справ ж ній
друг»; на вча ти ці ну ва ти своє жит тя і здо ров’я,
умін ня ви би ра ти та бе рег ти дру га, до три му ва ти ся
пра вил спіл ку ван ня; роз ви ва ти вмін ня ви би ра ти
дру зів, ці ну ва ти друж бу

Роз роб ка уро ку «За доб ро доб ром пла тять»
з лі те ра тур но го чи тан ня в 3-му кла сі
Го голь Світ ла на Ва си лів на, учи тель по чат ко вих
кла сів, Со лот вин  ський НВК «ЗОШ І–ІІІ сту пе -
нів — лі цей» Бо го род чан  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), ме та яко го — про дов жу ва ти знай ом -
ст во з кра щи ми зраз ка ми ус ної на род ної твор чос -
ті — каз ка ми, роз ши рю ва ти уяв лен ня про ча рів ні
каз ки; фор му ва ти вмін ня ви зна ча ти дій о вих осіб
і го лов ну дум ку тво ру, роз ви ва ти твор чу уяву,
мис лен ня, на вич ки діа ло гіч но го мов лен ня; ви хо -
ву ва ти ін те рес до ус ної на род ної твор чос ті, по зи -
тив ні мо раль ні якос ті

Роз роб ка уро ку «Гри би: їс тів ні та отруй ні.
Пра ви ла зби ран ня гри бів» з при ро доз нав ст ва
в 2-му кла сі
Гой ман Оле на Пет рів на, учи тель по чат ко вих
класів, Успе нів  ська шко ла Са рат  сько го рай о ну
Оде  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 уч нів про їс тів ні
та отруй ні гри би рід но го краю; ознай о ми ти з бу -
до вою гри ба, по ка за ти зна чен ня гри бів у при ро ді
та для лю дей; роз ви ва ти спо сте реж ли вість, мис -
лен ня, пі зна валь ний ін те рес, пам’ять; ви хо ву ва ти
бе реж ли ве став лен ня до при ро ди, ба жан ня пік лу -
ва ти ся про влас не здо ров’я

Роз роб ка уро ку «Сло ва, що зву чать і пи шуть -
ся од на ко во» з ук ра їн  ської мо ви в 3-му кла сі
Гой ман Оле на Пет рів на, учи тель по чат ко вих
класів, Успе нів  ська шко ла Са рат  сько го рай о ну
Оде  ської обл..
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле ну те му,
ме та яко го — ознай о ми ти уч нів зі сло ва ми, які
зву чать і пи шуть ся од на ко во; вчи ти ви яв ля ти
в тек с ті та кі сло ва; роз ви ва ти ус не й пи сем не мов -
лен ня; зба га чу ва ти слов ни ко вий за пас; ви хо ву ва -
ти уваж ність, спо сте реж ли вість

Роз роб ка уро ку «В. Чух ліб “По вінь”» з лі те -
ра тур но го чи тан ня в 2-му кла сі
Гон тарь Лю бов Андрі їв на, учи тель по чат ко вих
кла сів, Дніп ро пет ров  ський НВК № 138 «За галь -
но ос віт ній на вчаль ний за клад — гім на зія».
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 сві до мо го, ви -
раз но го чи тан ня, умін ню швид ко орі єн ту ва тись
у тек с ті; роз ши рю ва ти ак тив ний слов ни ко вий за -
пас; роз ви ва ти ува гу, пам’ять, мис лен ня, уяву,
фан та зію, зв’яз не мов лен ня, фор му ва ти умін ня
вчи тись, ко му ні ка тив ну, со ці аль ну ком пе тен т -
нос ті, ви хо ву ва ти лю бов до при ро ди, при вча ти до
муд ро го ви ко ри стан ня ба гатств при ро ди

Роз роб ка уро ку «Особ ли вос ті від мі ню ван ня
імен ни ків жі но чо го ро ду» з ук ра їн  ської мо ви
в 4-му кла сі
Гор бов  ська Га ли на Сер гі їв на, учи тель по чат ко вих
кла сів, 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: План-кон с пект уро ку, ме та яко го —
закрі пи ти знан ня про від мі ню ван ня імен ни ків;
ви роб ля ти вмін ня ста ви ти імен ни ки в по чат ко вій
фор мі, ви зна ча ти від мі нок у кон тек с ті ре чен ня,
роз різ ня ти да валь ний і міс це вий від мін ки імен ни -
ків жі но чо го ро ду; фор му ва ти вмін ня ви зна ча ти
син так сич ну роль імен ни ка в ре чен ні; роз ви ва ти
мов лен ня, мис лен ня, твор чий під хід до ви ко нан ня
за вдань; ак ти ві зу ва ти пі зна валь ну ді яль ність;
вихо ву ва ти ува гу до сло ва, ба жан ня ви вча ти
рідну мо ву, лю бов до Бать ків щи ни

Роз роб ка уро ку «Про фе сії» з ан г лій  ської мо -
ви в 3-му кла сі
Гош ко вич Ан на Во ло ди ми рів на, учи тель ан г лій -
 ської мо ви, Кра ма тор  ська шко ла № 6 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 — ви вчи ти но ві лек сич ні оди ни ці
за те мою, на вчи ти твор чо ви ко рис то ву ва ти
знання, вмін ня й на вич ки за по да ною лек си кою,
прак ти ку ва ти но ві ЛО в діа ло гіч но му мов лен ні,

ак ти ві зу ва ти ко му ні ка тив ні на вич ки за те мою;
роз ви ва ти ло гіч не мис лен ня, вчи ти уваж но сте -
жи ти за ін фор ма цією, ефек тив но спів пра цю ва ти
під час пар ної ро бо ти, мо ти ву ва ти го тов ність бра -
ти участь в ін шо мов но му спіл ку ван ні, роз ви ва ти
пам’ять; ви хо ву ва ти вмін ня кон цен т ру ва ти ся,
слу ха ти ін ших, фор му ва ти доб ро зич ли ву ат мо -
сфе ру в кла сі

Роз роб ка уро ку «Хто та кі ри би?» з при ро доз -
нав ст ва в 1-му кла сі
Гри цан чук Ма йя Во ло ди ми рів 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, ме та яко го —
ознай о ми ти з озна ка ми риб, особ ли вос тя ми
їхньої бу до ви; фор му ва ти уяв лен ня про різ но -
маніт тя на вко лиш ньо го се ре до ви ща; роз ви ва ти
вмін ня по рів ню ва ти й уза галь ню ва ти от ри ма ні
знан ня; спри я ти роз вит ку ува ги, пам’яті, вмін ню
мір ку ва ти: ана лі зу ва ти, зі став ля ти, по рів ню ва ти
і ви ді ля ти го лов не; при щеп лю ва ти ін те рес
і любов до при ро доз нав ст ва як на вчаль но го
пред ме та

Роз роб ка уро ку «За кріп лен ня вмінь пи са ти
ви вче ні бук ви, скла ди та сло ва з ни ми. Пись мо
ма лої бук ви «ю». На пи сан ня бук вос по лу чень,
слів і ре чень» з ук ра їн  ської мо ви (пись ма) в 1-му
кла сі
Гу ді мо ва Ла ри са Іва нів на, учи тель по чат ко вих
кла сів, Тин нен  ська за галь но ос віт ня шко ла Сар -
нен  сько го рай о 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 крі пи ти вмін ня пи са ти ви вче ні
бук ви, скла ди та сло ва з ни ми; удос ко на лю ва ти
вмін ня спи су ва ти з дру ко ва но го тек с ту; на вчи ти
пи са ти ряд ко ву бук ву «ю», скла ди і сло ва з нею;
роз ви ва ти фо не ма тич ний слух, ува гу, пам’ять
у ді тей; ви хо ву ва ти ста ран ність та охай ність під
час пись ма

Роз роб ка уро ку «Пра во пис пре фік сів роз-,
без-» з ук ра їн  ської мо ви в 3-му кла сі
Гу ме няк Га ли на Ми ко ла їв на, учи тель по чат ко вих
кла сів, Кри вець ка шко ла Бо го род чан  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 — ознай о 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 та прий мен ни -
ки, пра виль но їх пи са ти; роз ви ва ти ор фо гра фіч ну
пиль ність, ува гу до ус но го та дру ко ва но го сло ва;
ви хо ву ва ти по чут тя доб ро ти і лю бо ві до при ро ди
та рід но го краю

Роз роб ка уро ку «Вплив ку рін ня, ал ко го лю
та нар ко ти ків на здо ров’я. На вчи ся ка за ти “Ні!”»
з основ здо ров’я в 4-му кла сі
Гур то ва Ла ри са Во ло ди ми рів на, учи тель по чат ко -
вих кла сів, Оче ре ту ва тів  ська шко ла Маг да ли нів -
 сько го рай о ну Дніп ро пет ров  ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко го — до -
вес ти до сві до мос ті уч нів, що шкід ли ві звич ки є
основ ною при чи ною по ру шен ня здо ров’я; фор -
му ва ти уяв лен ня про згуб ну дію на ди тя чий ор га -
нізм ку рін ня, вжи ван ня ал ко го лю, нар ко тич них
ре чо вин; роз ви ва ти вмін ня від сто ю ва ти влас ні
пе ре ко нан ня, роз ви ва ти ло гіч не мис лен ня на
при кла дах впли ву ко рис них і шкід ли вих зви чок
на здо ров’я та спо сіб жит тя лю ди ни; ви хо ву ва ти
си лу во лі для фор му ван ня ко рис них зви чок і по -
до лан ня шкід ли вих, по зи тив не став лен ня до здо -
ро во го спо со бу жит тя та не га тив не став лен ня
до шкід ли вих зви чок

Роз роб ка уро ку «Пра ва ди ти ни» з кур су
«Я і Укра ї на» в 2-му кла сі
Гу  сько ва Окса на Ми ко ла їв на, учи тель по чат ко -
вих кла сів, Кри во різь ка шко ла № 115 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 ни ти знан ня ді тей про їх ні
пра ва та обов’яз ки; фор му ва ти пра во ву сві до -
мість; ви хо ву ва ти по чут тя влас ної гід нос ті, по ша -
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ну до за ко нів Укра ї ни, умін ня ко рис ту ва ти ся сво -
ї ми пра ва ми; роз ви ва ти ак тив ну жит тє ву по зи цію

Роз роб ка уро ку «Пре фік си і прий мен ни ки»
з ук ра їн  ської мо ви в 3-му кла сі
Гу  сько ва Оль га Ва си лів 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 — фор му ва ти вмін ня роз різ ня ти
пре фік си й прий мен ни ки, учи ти пра виль но їх пи -
са ти; роз ви ва ти уваж ність, пам’ять, мов лен ня,
умін ня ро би ти ви снов ки з по ба че но го; ви хо ву -
вати вза є мо по ва гу, друж нє став лен ня до ін ших
лю дей

Ме то дич на роз роб ка «Орі єн тов ні за вдан ня
для кон т роль но го оці ню ван ня на вчаль них до -
сяг нень уч нів по чат ко вих кла сів з ук ра їн  ської
мо ви» для 2–3-х кла сів
Да ви ден ко Вік то рія Іва нів на, учи тель по чат ко вих
кла сів, Ви шен  ська шко ла Бо рис піль  сько го р-ну
Ки їв  ської обл.
Ано та ція: На ве де но орі єн тов ні за вдан ня для про -
ве ден ня пись мо вих кон т роль них ро біт. Ді бра но
тек с ти і за вдан ня, які б, окрім на вчаль ної ме ти,
ма ли гли бо кий ви хов ний і по вчаль ний зміст

Роз роб ка уро ку «Впра ви на за сто су ван ня
таб лиць на до да ван ня і від ні ман ня в ме жах 10.
Уза галь нен ня та сис те ма ти за ція знань уч нів»
з ма те ма ти ки 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 на за яв ле ну те -
му, ме та яко го — за крі пи ти ну ме ра цію пер шо го
де сят ка, фор му ва ти вмін ня розв’язу ва ти при кла -
ди і за да чі на до да ван ня та від ні ман ня в ме жах
деся ти; спри я ти роз вит ку ло гіч но го мис лен ня,
ува ги, кміт ли вос ті; ви хо ву ва ти ін те рес до ма те -
ма ти ки

Роз роб ка уро ку «Пись мо ва ну ме ра ція дво -
циф ро вих чи сел. Збіль шен ня (змен шен ня) дво -
циф ро вих чи сел на 1. Розв’язу ван ня за дач» з ма -
те ма ти ки в 1-му кла сі
Даш ков  ська Та ма ра Ві та лі їв на, учи тель по чат ко -
вих кла сів, Пет ра ків  ський НВК «До шкіль ний
навчаль ний за клад — за галь но ос віт ня шко ла
І–ІІІ сту пе нів» Ка те ри но піль  сько го рай о 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 — за крі пи ти знан ня пись мо вої ну ме -
ра ції чи сел дру го го де сят ка; роз ви ва ти ло гіч не
мис лен ня, ува гу, ма те ма тич не мов лен ня, умін ня
ана лі зу ва ти; ви хо ву ва ти ба жан ня до по ма га ти ін -
шим, доб ро ту

Роз роб ка уро ку «Appearance» з ан г лій  ської
мо ви в 3-му кла сі
Де мус Окса на Пет рів на, учи тель, 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, ме та яко го — за -
крі пи ти лек си ку з те ми; прак ти ку ва ти у вжи ван ні
но вих лек сич них струк тур; ознай о ми ти з но вим
лек сич ним ма те рі а лом з те ми «Зов ніш ність»;
розви ва ти на вич ки пись ма; удос ко на лю ва ти тех -
ні ку чи тан ня, сти му лю ва ти ко му ні ка тив ну мо ти -
ва цію шля хом ознай ом лен ня з ко му ні ка тив ною
пер с пек ти вою мов лен ня, спри я ти роз вит ку зо ро -
вої та слу хо вої пам’яті, ува ги, уяви, умін ня ло гіч но
і по слі дов но ви ра жа ти свої дум ки; ви хо ву ва ти
аку рат ність, охай ність зов ніш ньо го ви гля ду

Роз роб ка уро ку «Моя шко ла» з ан г лій  ської
мо ви в 1-му кла сі
Де мус Окса на Пет рів на, учи тель, Но во во лин  ська
шко ла № 9 Во лин  ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко го —
прак ти ку ва ти вжи ван ня у мов лен ні но вих лек -
сич них оди ниць, ввес ти но ві лі те ри ал фа ві ту;
ознай о ми ти з но вим лек сич ним ма те рі а лом з те -
ми «Моя сім’я»; за крі пи ти за сто су ван ня гра ма -
тич ної струк ту ри It is.. з ужи ван ням ра ні ше ви -
вче ної лек си ки; про дов жу ва ти вчи ти ви ко ну ва ти

на ка зи; роз ви ва ти фо не ма тич ний слух, здат ність
до імі та ції, пам’ять, мис лен ня, ува гу; роз ши рю ва -
ти кру го зір; ви хо ву ва ти аку рат ність, ввіч ли вість,
на по лег ли вість; по ва гу до од но клас ни ків при ви -
ко нан ні на ка зів; фор му ва ти здат ність са мо стій но
мір ку ва ти, по рів ню ва ти, сис те ма ти зу ва ти

Роз роб ка уро ку «Жит тя сус піль ст ва» з ан г -
лій  ської мо ви в 4-му кла сі спе ці аль ної шко ли
Де мус Окса на Пет рів на, учи тель, 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, ме та яко го — за -
крі пи ти лек сич ний ма те рі ал по пе ред ніх уро ків:
«turn left, turn right», «go along the street»; озна -
йоми ти з пра ви ла ми утво рен ня сту пе нів по рів -
нян ня при кмет ни ків; по вто ри ти на зву мі ся ців
року; розви ва ти вмін ня по рів ню ва ти пред ме ти
та яви ща; на вич ки ауді ю ван ня, діа ло гіч но го мов -
лен ня; пам’ять, ло гіч не мис лен ня, умін ня са мо -
стій но здо  бу ва ти знан ня, пра цю ва ти в па рі; ви -
кли ка ти ба жан ня ви вча ти іно зем ну мо ву; ви хо ву -
ва ти дис цип лі ну, по ва гу до од но клас ни ків, звич ку
до сис те ма тич ної ро зу мо вої пра ці

Роз роб ка уро ку «Бас кет бол. Основ ні еле мен -
ти гри» з фі зич ної куль ту ри в 3-му кла сі
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: У роз роб ці на за яв ле ну те му вчи тель
по ка зав, як урок фі зич ної куль ту ри мо же ста ти
ак тив ною мо ти ва цією дбай ли во го став лен ня до
влас но го здо ров’я і як зай ма ти ся спор том, удос -
ко на лю ва ти фі зич ну, со ці аль ну, пси хіч ну та ду -
хов ну скла до ві здо ров’я

Роз роб ка уро ку «Афри ка — най спе кот ні ший
ма те рик Зем лі» з при ро доз нав ст ва в 4-му кла сі
Дє є ва Світ ла на Вік то рів на, учи тель по чат ко вих
кла сів, Ва си лів  ська гім на зія «Су зір’я» — 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 з муль ти ме дій ною
під трим кою (ме ді ап ре зен та ція до да єть ся), ме та
яко го — ознай о ми ти з особ ли вос тя ми при ро  ди
Афри ки; роз ви ва ти прос то ро ву уяву, вмін ня пра -
цю ва ти з кар тою пів куль і кон тур ни ми кар та ми;
удос ко на лю ва ти вмін ня ро бо ти в па рах, гру пах,
ви ко ну ва ти са мо стій ні, по шу ко ві ро бо ти; роз ви ва -
ти до пит ли вість, спо сте реж ли вість, па м’ять, ува гу,
мис лен ня, діа ло гіч не й мо но ло гіч не мов  лен ня; ви -
хо ву ва ти ін те рес до ви вчен ня гео гра фії

Роз роб ка уро ку «Каз ка вчить, як на сві ті
жить» з лі те ра тур но го чи тан ня в 2-му кла сі
Дол гіх На та ля Іва нів на, учи тель по чат ко вих кла -
сів, Ве ли ко но во сіл ків  ська шко ла № 2 До нець -
кої обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко го —
сис те ма ти зу ва ти знан ня про ви вче ні каз ки, уза -
галь ни ти по нят тя про струк ту ру й ви ди ка зок;
удос ко на лю ва ти тех ні ку чи тан ня, на вич ки пе ре -
ка зу, ро льо ве чи тан ня; роз ви ва ти твор чі здіб нос -
ті, мов лен ня, мис лен ня, умін ня ана лі зу ва ти, по -
рів ню ва ти, уза галь ню ва ти; при щеп лю ва ти за ці -
кав ле ність до ус ної на род ної твор чос ті, чи тан ня
ка зок на ро дів сві ту; ви хо ву ва ти доб ро зич ли ве
став лен ня од не до од но го, праг нен ня до доб ра
і спра вед ли вос ті

Роз роб ка уро ку «Які в осе ні при кме ти?»
з при ро доз нав ст ва в 2-му кла сі
Дон  ська Ка те ри на Вік то рів на, учи тель по чат ко -
вих кла сів, Си нель ни ків  ська шко ла № 1 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 — вчи ти ви яв ля ти озна ки осе ні у при -
ро ді, опи су ва ти осін ні яви ща в жи вій і не жи вій
при ро ді; роз ви ва ти уяву та фан та зію, спо сте реж -
ли вість, ува гу, вмін ня зі став ля ти та по рів ню ва ти,
ана лі зу ва ти, скла да ти роз по відь; ви хо ву ва ти лю -
бов і бе реж ли ве став лен ня до при ро ди

Роз роб ка уро ку «Пись мо ве до да ван ня i від ні -
ман ня дво циф ро вих i три циф ро вих чи сел (з пе -
ре хо дом че рез роз ряд). Прос ті i скла де ні за да чі

на ви зна чен ня три ва лос ті по дій, ча су по чат ку i
ча су за кін чен ня по дій» з ма те ма ти ки в 3-му
класі
Дон чен ко Та ма ра Еду ар дів на, учи тель по чат ко -
вих кла сів, Пол тав  ський НВК Лозiв сько го рай о 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 — фор му ва ти вмін ня до да ва ти і від ні -
ма ти дво циф ро ві і три циф ро ві чис ла (з пе ре -
ходом че рез роз ряд), розв’язу ва ти за да чі на
визна чен ня три ва лос ті по дій, ча су по чат ку і ча су
за кін чен ня по дії, удос ко на лю ва ти об чис лю валь ні
на вич ки, роз ви ва ти ува гу, лю бов до при ро ди

Роз роб ка уро ку «По вто рен ня до да ван ня
і від ні ман ня дво циф ро вих чи сел. За да чі на дві
дії» з ма те ма ти ки в 2-му кла сі
До рош Ма рія Во ло ди ми рів на, учи тель по чат ко -
вих кла сів, Бер ди хів  ський НВК «ЗОШ І–ІІІ сту -
пе нів — ДНЗ» 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,
ме та яко го — удос ко на лю ва ти вмін ня ви ко ну ва ти
ус ні й пись мо ві об чис лю ван ня ма те ма тич них
вира зів, ана лі зу ва ти і зна хо ди ти шля хи роз -
в’язан ня за дач; роз ви ва ти пам’ять, ма те ма тич ну
кміт ли вість, ло гіч не мис лен ня; ви хо ву ва ти пра це -
любність, са мо стій ність, від по ві даль ність за до ру -
че ну спра ву

Роз роб ка уро ку «Твір-мі ні атю ра на осно ві за -
гад ки» з ро сій  ської мо ви в 3-му кла сі
Дуд чен ко Оле на Во ло ди ми 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, Пав ло град  ська шко ла № 11
Дніп ро пет ров  ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко го — на -
вча ти по бу до ви влас но го роз ду му за ти пом по яс -
нен ня, уза галь нен ня, до ве ден ня; ово ло ді ти куль -
ту рою мір ку ван ня; на вча ти пе ре но си ти на дба ні
знан ня з при ро доз нав ст ва й чи тан ня на но ву
ситу а цію; ви слов лю ва ти став лен ня до пред ме ту;
по ка за ти, що озна ки пред ме ту від би ра ють ся й
роз кри ва ють ся в опи сі за леж но від за вдань
та основ ної дум ки тек с ту; роз ви ва ти слов ни ко вий
за пас, вправ ля ти в до бо рі й ви ко ри стан ні си но ні -
мів; зба га чу ва ти зо ро во-об раз ну пам’ять; ство рю -
ва ти ат мо сфе ру спів ро біт ниц т ва, вза є мо ро зу мін -
ня; ви хо ву ва ти лю бов до при ро ди, бе реж ли ве
став лен ня до тва рин

Ме то дич на роз роб ка «У гос тях у чер во ної го -
ро ши ни» з при ро доз нав ст ва в 3-му кла сі
Дья ко ва Ва лен ти на Бо ри сів на, учи тель по чат ко -
вих кла сів, Кри во різь кий НВК «За галь но ос віт ня
шко ла І–ІІ сту пе нів — до шкіль ний на вчаль ний
за клад» № 18 Дніп ро пет ров  ської обл..
Ано та ція: Ди тя чий до слід ниць кий про ект на за яв -
ле ну те му

Роз роб ка уро ку «Чо му на зем лі стає все мен -
ше чис тої во ди» з при ро доз нав ст ва в 4-му кла сі
Дья ко ва Ва лен ти на Бо ри сів на, учи тель по чат ко -
вих кла сів, Кри во різь кий НВК «За галь но ос віт ня
шко ла І–ІІ сту пе нів — до шкіль ний на вчаль ний
за клад» № 18 Дніп ро пет ров  ської обл..
Ано та ція: Ди тя чий до слід ниць кий про ект на за яв -
ле ну те му

Роз роб ка уро ку «Звук [ш], бук ва «ша». Чи -
тан ня слів, ре чень, тек с ту» з на вчан ня гра мо ти
в 1-му кла сі
Єме лья нен ко Окса на Ми ко ла їв на, учи тель по чат -
ко вих кла сів, Ге ні че  ська шко ла № 1 Хер сон -
 ської обл..
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко го —
вчи ти ар ти ку лю ва ти звук [ш], роз ви ти ор фо -
епіч ні на вич ки, фо не ма тич не сприй ман ня; вчи -
ти ви ді ля ти під час чи тан ня важ ли ві за зміс том
сло ва, ста ви ти за пи тан ня до окре мих ре чень;
удос ко на лю ва ти куль ту ру мов лен ня, зву ко ви мо -
ву; пра цю ва ти над зба га чен ням, уточ нен ням
та ак ти ві за цією слов ни ка; роз ви ва ти зв’яз не
мов лен ня, ува гу, пам’ять, ло гіч не мис лен ня;
вихо ву ва ти ко лек ти візм, ба жан ня до по ма га ти
дру зям
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Роз роб ка уро ку «Імен ни ки-си но ні ми, імен -
ни ки-ан то ні ми як за сіб уви раз нен ня мов лен ня»
з ук ра їн  ської мо ви в 4-му кла сі
Єрмо ла Оле на Вік то рів на, учи тель по чат ко вих
кла сів, Ні ко поль  ська шко ла № 14 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 імен ник як
час ти ну мо ви; уза галь ни ти знан ня про імен ни ки-
ан то ні ми й імен ни ки-си но ні ми; роз ви ва ти ус не
і пи сем не мов лен ня, зба га чу ва ти слов ни ко вий
запас, ви хо ву ва ти лю бов до рід но го краю та йо го
куль тур ної спад щи ни

Роз роб ка уро ку «По го да взим ку» з при ро доз -
нав ст ва в 2-му кла сі
Жи во то ва Ка те ри на Вік то рів на, учи тель по чат ко -
вих кла сів, Дніп ро пет ров  ська шко ла № 20.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле ну те -
му, ме та яко го — ознай о ми ти з особ ли вос тя ми
по го ди взим ку; уза галь ни ти жит тє ві спо сте -
режен ня ді тей про змі ни в при ро ді з при хо дом
зи ми; роз ви ва ти ло гіч не мис лен ня, спо сте реж -
ливість, мов лен ня; ви хо ву ва ти лю бов до рід ної
при ро ди

Роз роб ка уро ку «Ді лен ня з оста чею на круг лі
чис ла. За да чі на про пор цій не ді лен ня. Ви ра зи
на по ря док ви ко нан ня дій» з ма те ма ти ки в 4-му
кла сі
Жи ла Га ли на Во ло ди ми рів на, учи тель по чат ко -
вих кла сів, Ду бо ви ків  ська шко ла Ва силь ків сько го
рай о ну Дніп ро пет ров  ської обл..
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко го —
вчи ти ді ли ти ба га то циф ро ві чис ла з оста чею на
дво циф ро ві круг лі чис ла; удос ко на лю ва ти вмін ня
розв’язу ва ти, по рів ню ва ти за да чі на про пор цій не
ді лен ня; по вто ри ти по ря док ви ко нан ня дій,
вправ ля ти в зна ход жен ні зна чень ви ра зів на по -
ря док ви ко нан ня дій; роз ви ва ти об чис лю валь ні
на вич ки; ви слов лю ва ти за галь ні суд жен ня; здій с -
ню ва ти са мо кон т роль; роз ви ва ти ло гіч не мис лен -
ня, ма те ма тич не мов лен ня, ува гу, пам’ять; ви хо -
ву ва ти ста ран ність, охай ність, пра цьо ви тість, ба -
жан ня пра цю ва ти в гру пі, у па рі; бу ти кміт ли ви ми
й ор га ні зо ва ни ми

Роз роб ка уро ку «Яку бу до ву ма ють рос ли -
ни?» з при ро доз нав ст ва в 1-му кла сі
За їчен ко На та лія Ми ко ла їв на, учи тель по чат ко -
вих кла сів, Кре мен чуць ка шко ла № 31 Пол тав -
 ської обл..
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле ну те му,
ме та яко го — ознай о ми ти з бу до вою рос лин, фор -
му ва ти вмін ня роз різ ня ти ор га ни рос лин, на зи ва -
ти їх, з’ясу ва ти зна чу щість кож ної час ти ни рос -
лин; роз ви ва ти ува гу, мис лен ня, мов лен ня; ви хо -
ву ва ти ес те тич не сприй ман ня рос лин, дбай ли ве
став лен ня до при ро ди

Роз роб ка уро ку «Пре зен та ція кни ги-абет ки
“Шеп тиць кий від А до Я”» з на вчан ня гра -

мо ти в 1-му кла сі
Іва нус Оль га Де оні зів на, учи тель по чат ко вих кла -
сів, Дро го биць ка шко ла № 15 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 — по ши ри ти ін фор ма цію про жит тє -
вий шлях мит ро по ли та Шеп тиць ко го; на го ло си ти
на бла го чин нос ті в ча си Го ло до мо ру і Дру гої сві -
то вої вій ни; під крес ли ти зна чи мість спад ку Шеп -
тиць ко го; сфор му ва ти й роз ви ну ти ін фор ма цій ні,
хро но ло гіч ні, мис лен нє ві, твор чі, мов лен нє ві, ак -
сіо ло гіч ні й ін тер ак тив ні вмін ня й на вич ки са мо -
ор га ні за ції, кри тич но го мис лен ня, то ле ран т но го
став лен ня до ін шої осо бис тос ті та її дум ки; спри я -
ти фор му ван ню гро ма дян  ських по чут тів, сві до -
мої, со ці аль но ак тив ної по зи ції, ро зу мін ня зна -
чен ня кож но го вчин ку для до лі лю ди ни й дер жа -
ви, від род жен ня та збе ре жен ня пам’яті про
бор ців за не за леж ність Укра ї ни

Роз роб ка уро ку «Пра ви ла по ве дін ки в гос -
тях. Пра ви ла гос тин нос ті» з кур су «Я у сві ті»
в 4-му кла сі

Іваш кі на Іри на Вік то рів на, учи тель по чат ко вих
кла сів, Ма рі у поль  ська шко ла № 50 До нець -
кої обл..
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко го —
про дов жи ти фор му ва ти уяв лен ня про по каз ни ки
куль ту ри лю ди ни, куль ту ру по ве дін ки в гос тях,
за сто лом, учи ти пра виль но да ру ва ти по да рун ки,
бу ти гос тин ни ми, роз ши рю ва ти знан ня з гос тин -
но го ети ке ту, ви хо ву ва ти ба жан ня до три му ва ти -
ся вста нов ле них норм і пра вил ети ке ту

Роз роб ка уро ку «До да ван ня і від ні ман ня чис -
ла час ти на ми» з ма те ма ти ки в 1-му кла сі
Ка зи мир чук На та ля Во ло ди ми рів на, учи тель по -
чат ко вих кла сів, Ні ко поль  ська шко ла № 9 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 — ознай о ми ти з пе ре став ною
влас ти віс тю до да ван ня; фор му ва ти вмін ня до да -
ва ти чис ла час ти на ми; вправ ля ти у розв’язу ван -
ні за дач; удос ко на лю ва ти на вич ки ус ної ліч би;
роз ви ва ти ло гіч не мис лен ня, кміт ли вість, спо -
сте реж ли вість; при щеп лю ва ти лю бов до ма те -
мати ки, ви хо ву ва ти по чут тя друж би, вза є мо -
допо мо ги

Роз роб ка уро ку «До да ван ня і від ні ман ня
в ме жах 10» з ма те ма ти ки в 2-му кла сі спе ці аль -
ної шко ли
Кай да Ві та Вік то рів на, учи тель по чат ко вих кла сів,
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 на за яв ле ну те му,
ме та яко го — пра цю ва ти над за кріп лен ням на ви -
чок до да ва ти і від ні ма ти в ме жах 10, по рів ню ва ти
чис ла; фор му ва ти вмін ня розв’язу ва ти за да чі; ви -
хо ву ва ти ін те рес до уро ку ма те ма ти ки; роз ви ва ти
уваж ність, спо сте реж ли вість, пам’ять, ло гіч не
мис лен ня; зба га чу ва ти слов ни ко вий за пас, пра -
цю ва ти над роз вит ком мов лен ня; ви хо ву ва ти
куль ту ру по ве дін ки на уро ці, охай ність, лю бов
до на вчан ня

Роз роб ка уро ку «Пись мо ряд ко вої бук ви ї,
слів з нею. Спи су ван ня з дру ко ва но го шриф ту.
Зву ко вий ана ліз слів» з ук ра їн  ської мо ви (пись -
ма) в 1-му кла сі
Ка мін  ська На та лія Олек сан д рів на, учи тель по чат -
ко вих кла сів, Ба ра нів  ська гім на зія Жи то мир -
 ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко го — на -
вча ти пра виль но ана лі зу ва ти струк ту ру бук ви,
по рів ню ва ти її з ви вче ни ми; вчи ти пи са ти ряд ко -
ву бук ву ї, скла ди і сло ва з нею, за кріп лю ва ти зву -
ко ве зна чен ня бук ви, вправ ля ти у зву ко-бук ве но -
му ана лі зі; за кріп лю ва ти вмін ня пи са ти ра ні ше
ви вче ні бук ви, спи су ва ти з дру ко ва но го шриф ту;
роз ви ва ти вмін ня чи та ти ру ко пис ні тек с ти, скла -
да ти ре чен ня з по да них слів, ви ко ну ва ти ло гіч ні
впра ви, твор чі за вдан ня, роз ви ва ти мов лен ня,
ува гу, мис лен ня, пам’ять, фо не ма тич ний слух, ви -
хо ву ва ти лю бов до Укра ї ни, бе реж ли вість, охай -
ність

Роз роб ка уро ку «Озна ки по діль нос ті на 2»
з ма те ма ти ки

Ка ра ван Анас та сія Ми ко ла їв на, учи тель по чат ко -
вих кла сів, Ше пе тів  ський НВК № 3 «За галь но ос -
віт ня шко ла І–ІІІ сту пе нів ім. Н. Ри ба ка та лі цей
з по си ле ною вій  сько во-фі зич ною під го тов кою»
Хмель ницької обл..
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле ну те му,
ме та яко го — ви ко рис то ву ю чи ві до мі для ді тей
спо со би ро бо ти, ство ри ти си ту а цію не об хід нос ті
по шу ку но во го спо со бу ви зна чен ня по діль нос ті
чи сел

Роз роб ка уро ку «Пись мо ве до да ван ня три -
циф ро вих чи сел у ви пад ку кіль кох до дан ків.
Само стій на ро бо та» з ма те ма ти ки в 3-му кла сі
Ка ра ку ша Та ї са Ми ко ла їв на, учи тель по чат ко вих
кла сів, Ні ко поль  ська шко ла № 9 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 — фор му ва ти вмін ня ви ко ну ва ти

пись мо ве до да ван ня три циф ро вих чи сел у ви пад -
ку до да ван ня кіль кох до дан ків і пра виль но фор -
му лю ва ти від по від ні за пи си до дан ків; опра цю ва -
ти за да чу, яка міс тить су ми трьох або двох до дан -
ків: роз ви ва ти уяву, твор че мис лен ня; ви хо ву ва ти
лю бов до ви вчен ня ма те ма ти ки

Роз роб ка уро ку «По рів нян ня ма те ма тич них
ви ра зів» з ма те ма ти ки в 2-му кла сі
Кар голь Те тя на Євге нів на, учи тель, Бер ди хів -
 ський НВК «ЗОШ I–III ст. — ДНЗ» Яво рів  сько го
рай о ну Львів  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 вмін ня по рів ню ва ти ма -
те ма тич ний ви раз і чис ло, фор му ва ти об чис лю -
валь ні на вич ки, умін ня розв’язу ва ти за да чі

Роз роб ка уро ку «Каз ка в гос ті за ві та ла» з лі -
те ра тур но го чи тан ня в 3-му кла сі
Кар ту е со ва Те тя на Ми ко ла їв на, учи тель по чат ко -
вих кла сів, Пре об ра жен  ський НВК «Шко ла-дит -
са док» Орі хів  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
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 знай о ми ти з жит тям
і твор чіс тю П. Єршо ва; за крі пи ти знан ня про
озна ки ча рів ної каз ки; удос ко на лю ва ти на вич ки
ви раз но го чи тан ня та стис ло го пе ре ка зу по етич -
ної каз ки; умін ня ви зна ча ти ха рак тер дій о вих
осіб і да ва ти оцін ку їх нім вчин кам; ви хо ву ва ти ін -
те рес до кни ги

Роз роб ка уро ку «Ча рів на осінь» з лі те ра тур -
но го чи тан ня в 2-му кла сі
Кат ре нич Оль га Фе до рів на, учи тель по чат ко вих
кла сів, Буб нів  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 — по знай о ми ти з каз кою В. Су хо -
млин  сько го «Як Рі ка роз гні ва ла ся на до щик»; на -
вча ти скла да ти не ве лич кі каз ки; роз ши рю ва ти,
зба га чу ва ти слов ни ко вий за пас, ви хо ву ва ти лю -
бов до при ро ди, по чут тя гор дос ті за при на леж -
ність до ук ра їн  сько го ро ду

Роз роб ка уро ку «Пись мо ве до да ван ня й від -
ні ман ня три циф ро вих чи сел у ви пад ку кіль кох
до дан ків. За да чі, що пе ред ба ча ють су му двох
чи трьох до дан ків. По вто рен ня. До ба, го ди на,
хви ли на, се кун да» з ма те ма ти ки в 3-му кла сі
Кі ва ло ва На та ля Дмит рів на, учи тель по чат ко вих
кла сів, Ізма їль  ська шко ла № 7 Оде  ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко го —
уза галь ню ва ти вмін ня ви ко ну ва ти пись мо ве до -
да ван ня й від ні ман ня три циф ро вих чи сел; удос -
ко на лю ва ти на вич ки розв’язу ван ня скла де них за -
дач на різ ни це ве по рів нян ня; роз ви ва ти ін те лект,
умін ня ана лі зу ва ти, по рів ню ва ти, ро би ти умо ви -
во ди за ана ло гією; фор му ва ти по чат ко ві еко но -
міч ні знан ня, роз ви ва ти ба жан ня пра цю ва ти
твор чо, спри я ти роз вит ку пі зна валь ної ак тив нос -
ті; ви хо ву ва ти сум лін ність, пра це люб ність, здат -
ність пе ре бо рю ва ти труд но щі

Роз роб ка уро ку «Імен ни ко ва кра ї на» з ук ра -
їн  ської мо ви в 4-му кла сі
Кі сен ко Ні на Іва нів на, учи тель по чат ко вих кла сів,
Чер во но за вод  ська шко ла № 2 Лох виць ко го рай о -
ну Пол тав  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 — ді зна ти ся яко мо га біль -
ше про імен ник, йо го зна чен ня в мов лен ні, про
імен ни ки-си но ні ми, імен ни ки-ан то ні ми, зв’язок
імен ни ків з ін ши ми час ти на ми мо ви

Роз роб ка уро ку «Влас ні і за галь ні імен ни ки»
з ук ра їн  ської мо ви в 3-му кла сі
Кі сен ко Ні на Іва нів на, учи тель по чат ко вих кла сів,
Чер во но за вод  ська шко ла № 2 Лох виць ко 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 — на вчи ти ся пра виль но пи са ти влас ні
імен ни ки; сфор му ва ти вмін ня роз різ ня ти по -
няття «ім’я», «по бать ко ві», «пріз ви ще»; на зви
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тва рин та їх ні клич ки

Роз роб ка уро ку «Оди ни ці ви мі рю ван ня. Пе -
ре тво рен ня оди ниць ви мі рю ван ня» з ма те ма ти -
ки в 4-му кла сі
Кі сіль Ма рія Бог да нів на, учи тель по чат ко вих кла -
сів, Со каль  ський НВК «За галь но ос віт ня шко ла ?-
??? сту пе нів № 4 — лі цей» Львів  ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле ну те му,
ме та яко го — вправ ля ти уч нів у за пи су ван ні
та пе ре тво рен ні іме но ва них чи сел; пе ре ві ри ти рі -
вень знань уч нів з те ми «Шес ти циф ро ві чис ла.
Іме но ва ні чис ла»

Роз роб ка уро ку «Г. Дем чен ко «Ка лин ка»
(каз ка)» з чи тан ня в 2-му кла сі
Кли мен ко Те тя на Бо ри сів на, учи тель по чат ко вих
кла сів, Ко рос тен  ська шко ла з по глиб ле ним ви -
вчен ням іно зем них мов № 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 — удос ко на лю ва ти на вич ки ви раз но го
чи тан ня, вчи ти ана лі зу ва ти про чи та не, оці ню ва ти
вчин ки го лов них ге ро їв, по мі ча ти кра су і не по -
втор ність при ро ди рід ної зем лі у про зо вих тво -
рах, зба га чу ва ти слов ни ко вий за пас, роз ши рю ва -
ти знан ня про сим во ли Укра ї ни, роз ви ва ти мов -
лен ня, ви хо ву ва ти лю бов до Бать ків щи ни

Роз роб ка уро ку «За кріп лен ня об чис лень
у ме жах 20» з ма те ма ти ки в 2-му кла сі
Клу ши на Окса на Ген рі хів на, учи тель по чат ко вих
кла сів, Дніп ро пет ров  ський НВК — лі цей № 100.
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 кріп лен ня й уза галь -
нен ня знань з те ми «Обчис лен ня в ме жах 20»

Ме то дич на роз роб ка «Те ма тич ний слов ник»
з ук ра їн  ської мо ви в 1–2-х кла сах
Клу ши на Окса на Ген рі хів на, учи тель по чат ко вих
кла сів, Дніп ро пет ров  ський НВК — лі цей № 100.
Ано та ція: Про по но ва ний на вчаль ний по сіб ник
при зна че ний для ор га ні за ції лек сич ної ро бо ти уч -
нів 1–2-х кла сів на уро ках ук ра їн  ської мо ви

Роз роб ка уро ку «Шев чен ко — це на род,
і як на род, він бу де віч но жи ти» з чи тан ня для 1–
4-х кла сів
Ко бець Іри на Ва си лів на, учи тель по чат ко вих кла -
сів, Но вод мит рів  ська шко ла Зо ло то ні  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 — роз ши ри ти знан ня про Т. Шев чен -
ка; фор му ва ти на вич ки ви раз но го чи тан ня, умін -
ня сприй ма ти, від чу ва ти емо цій ний зміст сло ва;
учи ти ана лі зу ва ти лі рич ні по езії, роз ви ва ти ес те -
тич ні по чут тя, твор чі здіб нос ті; ви хо ву ва ти по ва -
гу до ху дож ньо го сло ва, сло ва-об ра зу, ці ка вість
до ви вчен ня твор чос ті по ета

Роз роб ка уро ку «Алго ритм ви ко нан ня
пись мо во го до да ван ня. Пись мо ве до да ван -

ня три циф ро вих чи сел без пе ре хо ду че рез роз -
ряд» з ма те ма ти ки в 3-му кла сі
Ко ва лен ко Альо на Ми ко ла їв на, учи тель по чат ко -
вих кла сів, Єміль чин 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
з муль ти ме дій ною під трим кою (ме ді ап ре зен та ція
до да єть ся), ме та яко го — ознай о ми ти з ал го рит -
мом ви ко нан ня пись мо во го до да ван ня три циф ро -
вих чи сел без пе ре хо ду че рез роз ряд; удос ко на -
лю ва ти вмін ня розв’язу ва ти за да чі на дію до да -
ван ня; роз ви ва ти ло гіч не мис лен ня, пам’ять,
ува гу; ви хо ву ва ти ста ран ність, пра цьо ви тість,
доб ро ту, по чут тя ко лек ти ву

Роз роб ка уро ку «Орга ни чут тя. Гі гі є на ор га -
нів чут тя» з при ро доз нав ст ва в 3-му кла сі
Ко ва лен ко Лю бов Іва нів на, учи тель по чат ко вих
кла сів, Кри во різь ка шко ла № 52 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 — фор му ва ти по нят тя про ор га ни чут -
тя лю ди ни, шля хи збе ре жен ня й за по бі ган ня ви -

ник нен ню за хво рю вань ор га нів чут тя; фор му ва -
ти вмін ня вста нов лю ва ти вза ємо зв’яз ки між усі -
ма ор га на ми лю ди ни; фор му ва ти са ні тар но-гі гі є -
ніч ні на вич ки; ви хо ву ва ти до пит ли вість, пі зна -
валь ний ін те рес до влас но го ор га ніз му,
праг нен ня бе рег ти влас не здо ров’я

Роз роб ка уро ку «На ша ді вонь ка, як чер во на
ка ли нонь ка. (Г. Дем чен ко «Ка лин ка». Каз ка. За -
гад ки)» з лі те ра тур но го чи тан ня в 2-му кла сі
Ко ва лен ко На дія Ми хай лів на, учи тель по чат ко -
вих кла сів, По пів  ська шко ла № 1 Кар лів  сько го
рай о 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 — пра цю ва ти над удос ко на лен ням
тех ні ки чи тан ня; на вча ти ана лі зу ва ти про чи та ні
тво ри; зба га чу ва ти слов ни ко вий за пас; роз ши рю -
ва ти знан ня про сим во ли Укра ї ни; ви хо ву ва ти
лю бов до Бать ків щи ни, по ва гу до тра ди цій сво го
на ро ду

Ме то дич на роз роб ка «Проб ле ми еко но мії й
очи щен ня во ди» з при ро доз нав ст ва в 4-му кла сі
Ко ва лен ко На дія Ми хай лів на, учи тель по чат ко -
вих кла сів, По пів  ська шко ла № 1 Кар лів  сько го
рай о ну Пол тав  ської обл..
Ано та ція: Ме та про ек ту: фор му ва ти уяв лен ня
про цін ність і зна чен ня во ди в жит ті лю ди ни, про
участь шко ля рів в охо ро ні та збе ре жен ні во ди;
роз ви ва ти вмін ня фор му лю ва ти проб ле му і шу ка -
ти шля хи її розв’язан ня, про во ди ти до слі ди, спо -
сте ре жен ня, са мо стій но ро би ти ви снов ки; ви хо -
ву ва ти праг нен ня бе рег ти при ро ду, во ду

Роз роб ка уро ку «Впра ви і за да чі на за сво єн -
ня таб ли ці мно жен ня чис ла 3 і таб ли ці ді лен ня
на чис ло 3. Розв’язу ван ня за дач» з ма те ма ти ки
в 3-му кла сі спе ці аль ної шко ли
Ко ва льо ва Ал ла Юрі їв на, учи тель по чат ко вих кла -
сів, 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: План-кон с пект уро ку, ме та яко го —
вправ ля ти в за сто су ван ні ви пад ків таб лич но го
мно жен ня чис ла 3 і ді лен ня на чис ло 3 під час об -
чис лю ван ня при кла дів; фор му ва ти вмін ня
розв’язу ва ти прос ті і скла де ні за да чі, твор чо пра -
цю ва ти над за да чею, до ка зо во мір ку ва ти й по яс -
ню ва ти свої дії, ма те ма ти зу ва ти ре аль ні си ту а ції;
удос ко на лю ва ти вмін ня по рів ню ва ти ви раз
із чис лом, зна хо ди ти пе ри метр пря мо кут ни ка;
роз ви ва ти ло гіч не мис лен ня, ува гу; ви хо ву ва ти
бе реж ли ве став лен ня до рід ної при ро ди

Роз роб ка уро ку «Склад чис ла 8. Скла дан ня
при кла дів на до да ван ня. Впра ви на зна ход жен -
ня про пу ще них чи сел у рів нос тях» з ма те ма ти ки
в 1-му кла сі
Ко ва льо ва На дія Ми хай лів на, учи тель по чат ко -
вих кла сів, Ко но топ  ська шко ла № 11 Сум -
 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 з пред ме -
та ми роз гля ну ти всі ва рі ан ти скла ду чис ла 8; на -
вча ти скла да ти, розв’язу ва ти й за пи су ва ти рів -
нос ті на до да ван ня в ме жах 8, зна хо ди ти не ві до ме
чис ло спо со бом під бо ру; удос ко на лю ва ти на вич -
ки ус ної ліч би; роз ви ва ти ло гіч не мис лен ня,
пам’ять; ви хо ву ва ти ува гу, ак тив ність, ста ран -
ність, умін ня спів пра цю ва ти в па рі, гру пі, лю бов
до при ро ди

Роз роб ка уро ку «За галь не по нят тя про час -
ти ни мо ви» з ук ра їн  ської мо ви в 3-му кла сі
Ко ва льо ва Окса на Ми ко ла їв на, учи тель по чат ко -
вих кла сів, Ве се лів  ська рай он на різ ноп ро філь на
гім на зія За по різь кої обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко го —
від но ви ти і за крі пи ти знан ня про сло ва — на зви
пред ме тів, ознак, дій; по вто ри ти по нят тя «час ти -
ни мо ви», «імен ник», «при кмет ник», «ді єс ло во»,
«прий мен ник», «спо луч ник»; фор му ва ти вмін ня
роз різ ня ти час ти ни мо ви, пра виль но вжи ва ти їх
у мов лен ні, ви зна ча ти в ре чен ні; удос ко на лю ва ти
ор фо гра фіч ну гра мот ність; роз ви ва ти вмін ня

ана лі зу ва ти, сис те ма ти зу ва ти мов ні яви ща; ви хо -
ву ва ти лю бов до рід но го сло ва

Роз роб ка уро ку «За кріп лен ня знань з те ми
“Мно жен ня і ді лен ня ба га то циф ро вих чи сел”»
з ма те ма ти ки в 3-му кла сі
Ко валь чук Ал ла Андрі їв на, учи тель по чат ко вих
кла сів, Дніп ро пет ров  ська шко ла № 143.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле ну те му,
ме та яко го — опра цьо ву ва ти на вич ки ус них об -
чис лень, за крі пи ти дії з ба га то циф ро ви ми чис ла -
ми, по вто ри ти ді лен ня з оста чею, розв’язу ва ти за -
да чі різ них ви дів; за крі пи ти вмін ня розв’язу ва ти
рів нян ня, ви ко ну ва ти за вдан ня на ви зна чен ня
по ряд ку дій у ви ра зах; роз ви ва ти пам’ять, ува гу,
уяву, мов лен ня, мис лен ня; ви хо ву ва ти звич ку ак -
тив но пра цю ва ти на уро ці

Роз роб ка уро ку «Му зи ка і при ро да» з му зи ки
в 2-му кла сі
Ко зир Оле на Ана то лі їв на, ви кла дач, Біл го род-
Дніс т ров  ське пе да го гіч не учи ли ще Оде  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 пра виль но спі ва ти піс ню,
ви зна ча ти жит тє вий та емо цій ний зміст му зич -
них тво рів, фор му ва ти вмін ня ви ра жа ти ха рак тер
му зич них тво рів плас тич ни ми ру ха ми, роз ши ри -
ти уяв лен ня про роз ма їт тя об ра зів при ро ди в му -
зи ці; роз ви ва ти по чут тя рит му, во каль ні здіб нос -
ті; ви хо ву ва ти лю бов до при ро ди, по чут тя лю дя -
нос ті, цін ніс не став лен ня до му зи ки

Роз роб ка уро ку «Мі фи Ста ро дав ньої Гре ції.
Міф “Де дал та Ікар”» з лі те ра тур но го чи тан ня
в 4-му кла сі
Ко зіб ро да Ма рія Ярос ла вів на, учи тель по чат ко -
вих кла сів, Тер но піль  ський НВК «За галь но ос віт -
ня шко ла — пра во вий лі цей № 2».
Ано та ція: План-кон с пект уро ку з муль ти ме дій -
ною під трим кою, ме та яко го — ознай о ми ти з дав -
ньо г рець ким мі фом і да ти уяв лен ня про йо го ви -
то ки; фор му ва ти уяв лен ня про міф як жанр ус ної
на род ної твор чос ті, про мі фи на ро дів сві ту, вчи ти
осмис лю ва ти їх зміст; роз ви ва ти на вич ки чи тан -
ня, ува гу, мис лен ня, пам’ять, зв’яз не мов лен ня,
слов ни ко вий за пас; ви хо ву ва ти ста ран ність, ак -
тив ність, доб ро ту, ми ло сер дя, спра вед ли вість; ін -
те рес до грець кої мі фо ло гії

Стат тя «Ре алі за ція ви мог дер жав но го стан -
дар ту по чат ко вої за галь ної осві ти для ді тей
з особ ли ви ми освіт ні ми по тре ба ми при ви кла -
дан ні ук ра їн  ської мо ви»
Коз ло ва На та ля Іго рів на, ди рек тор, учи тель-ло го -
пед, Іл лі чів  ська 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: У ма те рі а лі з до сві ду ро бо ти ав тор ка
пи ше, що на вчан ня ді тей з особ ли ви ми по тре ба -
ми ґрун ту єть ся на прин ци пах ви ва же ної пе да го гі -
ки, від упро вад жен ня якої ви гра ють усі ді ти. Різ -
но ма ніт ність між людь ми є при род ним яви щем.
Че рез об ме жен ня в спіл ку ван ні, са мо об слу го ву -
ван ні, пе ре су ван ні роз ви ток цих ді тей за ле жить
від за до во лен ня їх ніх по треб ін ши ми людь ми,
а це ста но вить ба га то гран ний про цес со ці аль но-
пе да го гіч ної ін тег ра ції та ін к лю зії

Роз роб ка уро ку «Мно жен ня чис ла 2. Мно -
жен ня на 2» з ма те ма ти ки в 2-му кла сі
Ко ліс ник На та лія Юрі їв на, за вуч по чат ко вих кла -
сів, Дніп ро пет ров  ський НВК — лі цей № 100.
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 знай о ми ти з таб ли -
цею мно жен ня чис ла та скла дан ня таб ли ці мно -
жен ня на 2, ко рис ту ю чись пе ре мі щу валь ним за -
ко ном мно жен ня; спри я ти роз вит ку на ви чок
пись мо во го й ус но го ра хун ку, ро зу мо вої ді яль -
нос ті при розв’язу ван ні за дач і рів нос тей

Роз роб ка уро ку з на вчан ня гра мо ти (ро сій -
 ська мо ва) в 1-му кла сі
Ко ліс ник На та лія Юрі їв на, за вуч по чат ко вих кла -
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сів, Дніп ро пет ров  ський НВК — лі цей № 100.
Ано та ція: Роз роб ка уро ку з на вчан ня гра мо ти в 1-
му кла сі

Роз роб ка уро ку «Міс це про жи ван ня. Бу ди -
нок. Квар ти ра» з ан г лій  ської мо ви в 3-му кла сі
Ко лон та єв  ська Юлія Ми ко ла їв на, учи тель ан г лій -
 ської мо ви, Сум  ська шко ла № 27.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко го — за -
крі пи ти знан ня про ро дин ні зв’яз ки, тре ну ва ти
в ужи ван ні при свій но го від мін ка імен ни ків в ус -
но му та пи сем но му мов лен ні; ввес ти те ма тич ні
оди ни ці й мов ні зраз ки з те ми; удос ко на лю ва ти
на вич ки чи тан ня, ауді ю ван ня; прак ти ку ва ти в мо -
но ло гіч но му й діа ло гіч но му мов лен ні; ви хо ву ва ти
лю бов до своєї осе лі; роз ви ва ти ес те тич ний смак,
по чут тя пре крас но го; роз ви ва ти здіб нос ті до ко -
му ні ка ції, ло гіч не мис лен ня

Роз роб ка уро ку «Во да. Влас ти вос ті во ди»
з при ро доз нав ст ва в 1-му кла сі

Кон д ра тьє ва Оле на Сер гі їв на, учи тель по чат ко -
вих кла сів, Єна кі їв  ська спе ці а лі зо ва на шко ла
№ 9 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 уяв лен ня про во ду як не об хід -
ну скла до ву до вкіл ля, на осно ві прак тич них дій
ознай о ми ти з влас ти вос тя ми во ди

Роз роб ка уро ку «Кар пат  ські го ри» з при ро -
доз нав ст ва в 4-му кла сі
Ко но ва лен ко Ла ри са Ана то лі їв на, учи тель по чат -
ко вих кла сів, Кри во різь ка шко ла № 114 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 — про дов жи ти фор му ва ти по нят тя го -
ри, роз кри ти за леж ність при ро ди гір від їхньої
ви со ти, ознай о ми ти з ха рак тер ни ми особ ли вос -
тя ми Кар пат  ських гір, гео гра фіч ним по ло жен -
ням, клі ма том, рос лин ним і тва рин ним сві том, ко -
рис ни ми ко па ли на ми, пра цею лю дей; ви хо ву ва ти
лю бов до Бать ків щи ни, бе реж не став лен ня
до при ро ди; роз ви ва ти спо сте реж ли вість, уяв лен -
ня, пам’ять, мис лен ня, твор чість

Роз роб ка уро ку «По нят тя про за кін чен ня
сло ва» з ук ра їн  ської мо ви в 3-му кла сі
Ко но ва лен ко Окса на Юрі їв на, учи тель по чат ко -
вих кла сів, Вер бо вець кий НВК «До шкіль но-на -
вчаль ний за клад I–II сту пе нів» Ка те ри но піль-
сько го рай о 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 — фор му ва ти в уч нів уяв лен ня про за -
кін чен ня сло ва як йо го змін ну час ти ну; на вча ти
ви зна ча ти за кін чен ня у сло ві, по да но му в кіль кох
фор мах; по яс ни ти роль за кін чен ня для зв’яз ку
слів у ре чен ні; роз ви ва ти мов лен ня, вмін ня ана лі -
зу ва ти, зі став ля ти; ви хо ву ва ти лю бов до кни ги

Роз роб ка уро ку «Пись мен ни ки — ді тям. А.
Бар то» з лі те ра тур но го чи тан ня в 2-му кла сі
Коп тє ва Ін на Євге нів на, учи тель по чат ко вих кла -
сів, 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), ме та яко го — ознай о ми ти з біо гра -
фією і твор чіс тю А. Бар то; роз ви ва ти пам’ять
і ува гу, на вич ки ви раз но го чи тан ня; фор му ва ти
вмін ня за пам’ято ву ва ти вір ші

Роз роб ка уро ку «Від ні ман ня круг лих чи сел.
Розв’язу ван ня рів нянь. Обчис лен ня дов жи ни
сто ро ни пря мо кут ни ка» з ма те ма ти ки в 3-му
кла сі
Ко ро є до ва На дія 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: План-кон с пект уро ку на за яв ле ну те му,
ме та яко го — за кріп лю ва ти на вич ки від ні ман ня
круг лих чи сел на осно ві пра ви ла від ні ман ня су ми
від чис ла; удос ко на лю ва ти вмін ня розв’язу ва ти
рів нян ня; учи ти ко рис ту ва ти ся ал го рит мом при
розв’язу ван ні за дач на зна ход жен ня сто рін пря -

мо кут ни ка за да ни ми пе ри мет ром і дов жи ною ін -
шої сто ро ни; роз ви ва ти ло гіч не мис лен ня, уяву,
вмін ня пра цю ва ти са мо стій но

Роз роб ка уро ку «Оке а ни» з при ро доз нав ст ва
в 4-му кла сі
Кот ко ва Вік то рія Вік то рів на, учи тель по чат ко вих
кла сів, Бо рів  ська шко ла іме ні С. За ко ри, 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 — ознай о ми ти з на зва ми оке а нів, їх
кіль кіс тю, ве ли чи ною, особ ли вос тя ми, на вча ти
по ка зу ва ти їх на кар ті; ознай о ми ти з тва рин ним
і рос лин ним сві том оке а нів; фор му ва ти по чат ко ві
еко ло гіч ні знан ня, по нят тя ці ліс нос ті та гар мо нії
при ро ди; ви хо ву ва ти лю бов до при ро ди, дбай ли -
ве став лен ня до неї, зміц ню ва ти і збе рі га ти здо -
ров’я уч нів

Роз роб ка уро ку «За кріп лен ня прий о мів ус -
но го до да ван ня і від ні ман ня дво циф ро вих чи -
сел» з ма те ма ти ки в 2-му кла сі
Ко чер гі на Ві ві ка Арвів на, учи тель, По пас нян  ська
шко ла № 1 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 — за крі пи ти на вич ки ус но го до да ван ня і від -
ні ман ня дво циф ро вих чи сел, знан ня про вза ємо -
зв’язок між ді ями до да ван ня і від ні ман ня; фор му -
ва ти вмін ня зна хо ди ти зна чен ня бук ве них ви ра зів,
розв’язу ва ти тек с то ві за да чі й за да чі ло гіч но го ха -
рак те ру; роз ви ва ти гео мет рич ні уяв лен ня, ло гіч не
мис лен ня, ма те ма тич не мов лен ня, уваж ність; ви -
хо ву ва ти куль ту ру спіл ку ван ня на уро ці, вза є мо -
ро зу мін ня під час спіль ної ді яль нос ті, ін те рес
до ви вчен ня ма те ма ти ки, по чут тя друж би, ба жан -
ня до ла ти пе ре шко ди за ра ди сво їх то ва ри шів

Роз роб ка уро ку «По вто рен ня ви вче них таб -
лиць мно жен ня і ді лен ня. До пов нен ня рів нос -
тей. Розв’язу ван ня за дач» з ма те ма ти ки в 2-му
кла сі
Крав чен ко Світ ла на Во ло ди ми рів на, учи тель по -
чат ко вих кла сів, Кі нець піль  ська шко ла 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 — по -
вто ри ти і за крі пи ти таб ли ці мно жен ня і ді лен ня
чи сел 2 і 3 й умін ня їх за сто со ву ва ти; фор му ва ти
вмін ня зна хо ди ти пе ри метр пря мо кут ни ка, уточ -
ни ти знан ня про гео мет рич ні фі гу ри, ор га ні зу ва -
ти твор чу ро бо ту над за да чею; роз ви ва ти вмін ня
за сто со ву ва ти знан ня під час розв’язу ван ня за -
дач, об чис лю валь ні на вич ки, ло гіч не мис лен ня,
пам’ять, куль ту ру ма те ма тич но го мов лен ня, тех -
ні ку об чис лень; спри я ти роз вит ку ін фор ма цій -
них ком пе тен цій; ви хо ву ва ти праг нен ня до са мо -
вдос ко на лен ня, за до во лен ня пі зна валь них по -
треб, ін те рес до ма те ма ти ки

Роз роб ка уро ку «Зу стрі ча є мо Но вий рік»
з ук ра їн  ської мо ви в 1-му кла сі
Крив’які на На та лія Іва нів на, учи тель по чат ко вих
кла сів, Ли си чан  ська шко ла № 18 Лу ган  ської 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 знан ня про свя то Но -
во го ро ку; удос ко на лю ва ти ор фо епіч ні вмін ня;
роз ви ва ти мов лен ня; зба га чу ва ти слов ни ко вий
склад; ви хо ву ва ти то ле ран т ність, вза є мо до по мо -
гу; при щеп лю ва ти ін те рес до об ря дів і тра ди цій
ук ра їн  сько го на ро ду

Роз роб ка уро ку «Як го ту ють ся до зи ми
бджо ли?» з при ро доз нав ст ва в 2-му

кла сі
Кри во руч ко Ін на Бо ри сів на, учи тель по чат ко вих
кла сів, Ра до мишль  ська шко ла № 4 ім. Іва на Са мо -
плав  сько го Жи то мир  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 у вза є мо дії; за галь но куль тур ної — до -
три му ва ти ся норм мов лен нє вої куль ту ри, зв’яз но
ви слов лю ва ти ся в кон тек с ті зміс ту; со ці аль ної —
про дук тив но спів пра цю ва ти з пар т не ра ми в гру пі
та ко ман ді, ви ко рис то ву ва ти різ ні ро лі в ко лек ти -

ві, ви яв ля ти іні ці а ти ву, під три му ва ти й ке ру ва ти
влас ни ми вза є ми на ми з ін ши ми; гро ма дян -
 ської — бе реж ли во ста ви ти ся до при ро ди, лю дей,
са мо го се бе; фор му ван ня пред мет них ком пе тен т -
нос тей: спо сте ре жен ня за бджо ла ми во се ни
та збір ін фор ма ції про по ве дін ку бджіл на ста дії їх
під го тов ки до зи ми

Роз роб ка уро ку «Які рос ли ни є сим во ла ми
Укра ї ни» з при ро доз нав ст ва в 2-му кла сі
Кри кун Світ ла на Ана то лі їв на, учи тель по чат ко -
вих кла сів, Вал ків  ська шко ла 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 по віс ти про рос ли ни, які є сим -
во ла ми Укра ї ни; ознай о ми ти з де яки ми тра ди ці я -
ми, що пов’яза ні з ци ми рос ли на ми; роз ви ва ти
мов лен ня, мис лен ня, умін ня пра цю ва ти са мо стій -
но і в па рах; роз ши рю ва ти сві то гляд; ви хо ву ва ти
лю бов до Бать ків щи ни, на род них сим во лів і дбай -
ли ве став лен ня до при ро ди

Роз роб ка уро ку «Гі гі є на шко ля ра. Як пра -
виль но до гля да ти за по рож ни ною ро та.

Здо ро ві зу би — здо ров’ю лю бі» з основ здо ров’я
в 2-му кла сі
Кру тій На та лія Пет рів на, учи тель по чат ко вих
кла сів, Ні ко поль  ська шко ла № 9 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 по віс ти, для чо го по тріб ні зу би;
на да ти ві до мос ті, не об хід ні для зміц нен ня здо -
ров’я зу бів, роз по віс ти про де які при чи ни ка рі є -
су; вчи ти до гля да ти за зу ба ми, до три му ва тись
пра вил гі гі є ни; ви хо ву ва ти дбай ли ве став лен ня
до влас но го здо ров’я

Роз роб ка уро ку «До маш ні тва ри ни» з ан г лій -
 ської мо ви в 2-му кла сі
Ку зик Окса на Сте фа нів на, учи тель, Дро го биць ка
шко ла № 14 Львів  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 ви вче ної лек си ки, сис -
те ма ти зу ва ти вжи ван ня лек си ки з те ми; по вто ри -
ти струк ту ри «This is …, … has got…»; увес ти й
прак ти ку ва ти гра ма тич ну струк ту ру «I see»; опра -
цю ва ти різ ні ти пи пи тань; роз ви ва ти діа ло гіч не й
мо но ло гіч не мов лен ня на рів ні мік ро-ви слов лю -
ван ня, твор чі на вич ки та пі зна валь ну ді яль ність,
пам’ять, ува гу і кміт ли вість; ви хо ву ва ти вмін ня
пра цю ва ти ін ди ві ду аль но й у гру пах, доб ро зич ли -
ве став лен ня до то ва ри шів; ви хо ву ва ти ін те рес
до при ро ди й тва рин

Роз роб ка уро ку «За доб ро пла тять доб ром.
Ди во виж ні пе ре вті лен ня. «Кри вень ка ка чеч ка»
(ук ра їн  ська на род на каз ка)» з лі те ра тур но го чи -
тан ня в 3-му кла сі
Ку ле шо ва Ан на Фе до рів на, учи тель по чат ко вих
кла сів, За по різь ка гім на зія № 31.
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 на вич ки чи тан ня,
умін ня пра виль но ін то ну ва ти мо ву дій о вих осіб,
чле ну ва ти текст для скла дан ня пла ну; на вча ти
ана лі зу ва ти зміст про чи та но го; зла год же но пра -
цю ва ти в па рах і гру пах; по глиб лю ва ти уяв лен ня
про ети ку люд  ських сто сун ків; роз ви ва ти ува гу,
пам’ять, мис лен ня; ви хо ву ва ти доб ро ту і чуй -
ність, до нес ти до сві до мос ті ді тей, що най ви ща
кра са лю ди ни в доб ро ті

Стат тя «Ро бо та з ма те ма ти ки з об да ро ва ни -
ми та здіб ни ми шко ля ра ми»
Ку ле шо ва Га ли на Ана то лі їв на, учи тель по чат ко -
вих кла сів, Сє вє ро до нець ка шко ла № 14 Лу ган -
 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 яв лен ня об да ро ва них
ді тей має по чи на ти ся в по чат ко вій шко лі на осно -
ві спо сте ре жен ня, ви вчен ня пси хо ло гіч них особ -
ли вос тей, мов лен ня, пам’яті, ло гіч но го мис лен ня

Роз роб ка уро ку «У зоо пар ку» з ан г лій  ської
мо ви в 4-му кла сі
Ку лік Алі на Ва ле рі їв на, учи тель ан г лій  ської мо ви,
Хар ків  ська шко ла № 41.
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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 й ак ти ві зу ва -
ти лек сич ний ма те рі ал те ми; прак ти ку ва ти уч нів
у гра ма ти ці: the Present Continuous questions and
short answers; про дов жу ва ти роз ви ва ти вмін ня
діа ло гіч но го мов лен ня; роз ви ва ти на вич ки чи тан -
ня та пись ма; тре ну ва ти пам’ять та ува гу; ви хо ву -
ва ти лю бов до тва рин

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
Куль ба Світ ла на Андрі їв на, учи тель по чат ко вих
кла сів, Бі лів  ська шко ла Чор т ків  сько го рай о 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 — по вто ри ти й за крі пи ти
дії таб лич но го до да ван ня та від ні ман ня в ме жах
10, удос ко на лю ва ти вмін ня розв’язу ва ти за да чі й
при кла ди; по рів ню ва ти чис ла, фор му ва ти об чис -
лю валь ні на вич ки; роз ви ва ти мис лен ня, пам’ять,
мов лен ня; ви хо ву ва ти ін те рес до пред ме та, по -
чут тя вза є мо до по мо ги, лю бов до ка зок

Роз роб ка уро ку «Сту пай в жит ті до ро гою
доб ра» з кур су «Я у сві ті» в 3-му кла сі
Ку рі ца Лю бов Ми хай лів на, учи тель по чат ко вих
кла сів, 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 — по глиб лю ва ти знан ня про доб ро ту
як од ну з най важ ли ві ших люд  ських чес нот; на -
вча 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;
ви хо ву ва ти лю дя ність, по ряд ність, доб ро зич ли -
вість, чуй ність, ба жан ня да ру ва ти доб ро і лю бов
ото чу ю чим

Роз роб ка уро ку «Сло ва, які від по ві да ють
на пи тан ня який? яка? яке? які? (при кмет ни ки)»
з ук ра їн  ської мо ви в 2-му кла сі
Ку ря ча Ва лен ти на Ана то лі їв на, учи тель по чат -
кових кла сів, Чу гу їв  ська гім на зія № 5 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 глиб лю ва ти знан ня про при кмет -
ник, йо го озна ки й роль у ре чен ні, удос ко на лю ва -
ти вмін ня до би ра ти при кмет ни ки, ха рак тер ні для
окре мих пред ме тів; роз ви ва ти твор чу уяву, здіб -
нос ті, ви хо ву ва ти лю бов до ус ної на род ної твор -
чос ті, рід ної мо ви

Роз роб ка уро ку «На пи сан ня ве ли кої бук ви Т,
скла дів і слів з нею» з на вчан ня гра мо ти в 1-му
кла сі
Ку ту зо ва Оле на Ле о поль дів на, учи тель по чат ко -
вих кла сів, Ні жин  ська шко ла № 15 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 — по знай о ми ти з ве ли кою
бук вою Т, ал го рит мом її на пи сан ня, пись мом
скла дів, слів, ре чень з бук вою Т; по вто ри ти пись -
мо ви вче них букв; роз ви ва ти дріб ну мо то ри ку
рук, ува гу, асо ці а тив не мис лен ня; ви хо ву ва ти по -
зи тив не став лен ня до пись ма, охай ність, куль ту ру
пра ці

Роз роб ка уро ку «Рух ли ві іг ри “Ко заць ки ми
стеж ка ми”» з фі зич ної куль ту ри в 4-му кла сі
Ку цов Во ло ди мир Вік то ро вич, учи тель фі зич ної
куль ту ри, Бузь ка шко ла Но во оде сько го р-ну Ми -
ко ла їв ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко го — ви -
хо ву ва ти по тре бу в сис те ма тич них за нят тях фі -
зич ною куль ту рою і сві до ме став лен ня до зміц -
нен ня сво го здо ров’я; спри я ти пра виль но му
фізич но му роз вит ку, ово ло дін ню жит тє во не об -
хід ни ми ру хо ви ми ді ями, на вич ка ми; роз ви ва ти
не об хід ні мо раль но-во льо ві якос ті: си лу во лі, вза -
є мо до по мо гу, ко лек ти візм

Роз роб ка уро ку «Істо рія по ход жен ня іме ні та
пріз ви ща» з кур су «Лю ди на і світ» у 1-му кла сі

Ку шу Ва лен ти на Дмит 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 — фор му ва ти по нят тя про жит тя
як най ви щу цін ність, а кож ну лю ди ну — як уні -
каль ну і не по втор ну осо бис тість; про дов жу ва ти
ознай ом лен ня з іс то рією по ход жен ня іме ні
та пріз ви ща ук ра їн ця, мо раль ни ми нор ма ми,
спри я ти пра во вій со ці а лі за ції пер шо клас ни ків
у сім’ї і по за нею; роз ви ва ти вмін ня вста нов лю ва -
ти ро дин ні зв’яз ки, ана лі зу ва ти, ви ді ля ти го лов не
і від мін не; зба га чу ва ти слов ни ко вий за пас; ви хо -
ву ва ти ро дин ні і пат рі о тич ні по чут тя: гор дість
за ук ра їн ське, по ва гу до Укра їн ської дер жа ви, її
ми нув ши ни і сьо го ден ня, лю бов, ша ну ван ня
і спів чут тя до сво їх близь ких, особ ли во ста рень -
ких, не міч них, хво рих

Роз роб ка уро ку «За галь не гра ма тич не зна -
чен ня чис лів ни ка» з ук ра їн ської мо ви в 4-му
кла сі
Ле бе дє ва Іри на Ві та лі їв на, учи тель по чат ко вих
кла сів, Цю ру пин ська гім на зія Хер сон ської обл..
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко го —
фор му ва ти пред мет ні ком пе тен т нос ті: ви ді ли ти
та до слі ди ти но ву час ти ну мо ви, змо де лю ва ти мо -
дель гра ма тич но го зна чен ня чис лів ни ка; роз ви ва -
ти мов лен нє ве чут тя й куль ту ру; фор му ва ти ін ди -
ві ду аль ний до свід учас ті в на вчаль но му про це сі,
умін ня, ба жан ня ор га ні зу ва ти свою пра цю для
до сяг нен ня успіш но го ре зуль та ту; фор му ва ти
вмін ня вза є мо ді я ти в гру пі; ви хо ву ва ти пі зна валь -
ний ін те рес

Роз роб ка уро ку «Змі ню ван ня ді єс лів за ча са -
ми» з ук ра їн ської мо ви в 3-му кла сі
Лин ник Люд ми ла Андрі їв на, учи тель по чат ко вих
кла сів, Ко но топ ська шко ла № 5 Сум ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле ну те му,
ме та яко го — ознай о ми ти уч нів з іс тот ни ми озна -
ка ми ді єс лів різ них ча со вих форм (пи тан ня, смис -
ло ве зна чен ня), з но ви ми тер мі на ми (ми ну лий, те -
пе ріш ній, май бут ній ча си); на вча ти роз різ ня ти
ча си ді єс лів; роз ви ва ти ус не мов лен ня, зба га чу -
вати слов ни ко вий за пас, роз ви ва ти умін ня ана лі -
зу ва ти, по рів ню ва ти; ви хо ву ва ти по ва гу до іс то -
рич но го ми ну ло го на шо го на ро ду

Ме то дич на роз роб ка «Са мо під го тов ка в 1-му
кла сі»
Лит ви но ва На та лія Ва ле рі їв на, ви хо ва тель, Кра -
ма тор ська спе ці аль на за галь но ос віт ня шко ла-
інтер нат І–ІІ сту пе нів № 18 До нець кої об лас ної
ра ди.
Ано та ція: У ма те рі а лі з до сві ду ро бо ти ав тор ка
пи ше, що до маш ні за вдан ня уч ням 1-го кла су
не за да ють ся, то му са мо під го тов ка дає ви хо ва те -
лю змо гу ви яви ти свій твор чий по тен ці ал у ви бо -
рі прий о мів і ме то дів, що за без пе чу ють ви ко нан -
ня всіх по став ле них су час ною шко лою за вдань;
гра, каз ко ві ге рої, ко лек тив ні твор чі за вдан ня,
своє час ні під каз ки ви хо ва те ля про буд жу ють
у дітей за ці кав ле ність, зні ма ють на пру жен ня, ко -
ре гу ють емо цій но-во льо ву сфе ру, спо ну ка ють
до ак тив ної на вчаль ної ді яль нос ті

Роз роб ка уро ку «За галь не по нят тя про при -
кмет ник» з ук ра їн ської мо ви в 3-му кла сі
Лит ви нюк Ва лен ти на Ана то лі їв на, учи тель, 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 — ознай о ми ти з по нят тям «при кмет -
ник»; роз ви ва ти пі зна валь ну ак тив ність, умін ня
са мо стій но мис ли ти, на вич ки ка лі гра фіч но го
пись ма; ви хо ву ва ти лю бов до при ро ди, рід ної
мови

Роз роб ка уро ку «По ри ро ку та по го да» з ан г -
лій ської мо ви в 4-му кла сі
Лін ник На та лія Во ло ди ми рів на, учи тель ан г лій -
ської мо ви, Віль но гір ська шко ла № 4 Дніп ро пет -
ров ської обл.
Ано та ція: Роз роб ка уро ку (до да єть ся ме ді ап ре -
зен та ція), ме та яко го — по вто ри ти й уза галь ни ти
лек сич ний і гра ма тич ний ма те рі ал, за крі пи ти

знан ня, умін ня й на вич ки; на вчи ти ви ко рис то ву -
ва ти свої знан ня; удос ко на ли ти на вич ки чи тан ня,
го во рін ня, пись ма, де кла му ван ня вір шів

Роз роб ка уро ку «По ря док дій у ви ра зах без
ду жок» з ма те ма ти ки в 2-му кла сі
Лі пін ська Ма ри на Во ло ди ми рів на, учи тель по чат -
ко вих кла сів, Ки їв ська спе ці а лі зо ва на шко ла
№ 185 ім. Во ло ди ми ра Вер над сько го.
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 вес ти пра ви ло по ряд ку ви ко нан -
ня дій у ви ра зах без ду жок; на вчи ти за сто со ву ва -
ти йо го на прак ти ці, скла да ти ви ра зи за схе мою;
за кріп лю ва ти вмін ня скла да ти ал го ритм ви ко нан -
ня дій у ви ра зах з дуж ка ми і без ду жок; роз ви ва -
ти вмін ня розв’язу ва ти за да чі на збіль шен ня
та змен шен ня в кіль ка ра зів; роз ви ва ти ло гіч не
мис лен ня, пам’ять

Роз роб ка уро ку «Укра їн ська на род на каз ка
“Кри вень ка ка чеч ка”» з лі те ра тур но го чи тан ня
в 3-му кла сі
Ло па тюк Окса на Олек сан д рів на, учи тель по чат -
ко вих кла сів, Гір ків ська шко ла Но во град-Во лин -
сько го р-ну 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 — по глиб лю ва ти знан ня про ча рів ні
каз ки; роз ви ва ти вмін ня ді ли ти текст на час ти ни
за зміс том, скла да ти план; удос ко на лю ва ти на -
вич ки ви бір ко во го чи тан ня; роз ви ва ти вмін ня
сві до мо пе ре ка зу ва ти зміст тво ру; учи ти об’єк -
тив но оці ню ва ти вчин ки ге ро їв; зба га чу ва ти
слов ни ко вий за пас; роз ви ва ти ло гіч не мис лен ня;
ви хо ву ва ти ша ноб ли ве став лен ня до ін ших лю дей
і до чу жо го май на

Ме то дич на роз роб ка «Бар він ко ва кра ї на»
для гру пи про дов же но го дня
Лук’ян чук Іри на Іго рів на, ви хо ва тель гру пи про -
дов же но го дня, Чер ня хів ська гім на зія Жи то -
мирської обл..
Ано та ція: Ме то дич на роз роб ка із са мо під го тов ки
для тре тьо клас ни ків

Роз роб ка уро ку «Бук ва «ха», звук [х]» з на -
вчан ня гра мо ти в 1-му кла сі
Лу ка ше вич Ма рія Ана то лі їв на, учи тель по чат ко -
вих кла сів, 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 — вчи ти уч нів чи та ти сло ва, тек с ти
з бук вою «ха»; роз ви ва ти мов лен ня уч нів; ви хо ву -
ва ти лю бов до при ро ди

Роз роб ка уро ку «Чим сла вить ся моє се ли ще»
з при ро доз нав ст ва в 1-му кла сі
Лу то ви но ва На та лія Андрі їв на, за ступ ник ди -
ректо ра з на вчаль но-ви хов ної ро бо ти, Куд ряв ців -
ська шко ла Ве се ли нів сько го рай о ну 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 — роз ши рю ва ти знан ня про на се ле -
ний пункт, де про жи ва ють ді ти; ознай о ми ти
з пам’ят ка ми рід но го краю; фор му ва ти на вич ки
по шу ко вої ді яль нос ті, пі зна валь ний ін те рес; роз -
ви ва ти зв’яз не мов лен ня, кри тич не мис лен ня; ви -
хо ву ва ти лю бов до рід но го краю

Роз роб ка уро ку «Чим особ ли ві гри би? Яке
зна чен ня ма ють гри би в при ро ді і жит ті?» з при -
ро доз нав ст ва в 3-му кла сі
Лу то ви но ва На та лія Андрі їв на, за ступ ник ди рек -
то ра з на вчаль но-ви хов ної ро бо ти, Куд ряв ців ська
шко ла Ве се ли нів 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 — фор му ва ти уяв лен ня про гри би
як цар ст во жи вих ор га ніз мів, про озна ки гри бів,
різ но ма ніт ність, бу до ву, як гри би пов’яза ні з де -
ре ва ми, зна чен ня гри бів для лі су, для лю дей; роз -
ви ва ти вмін ня ви яв ля ти озна ки гри бів, вмін ня
зна хо ди ти ін фор ма цію за під руч ни ком і до дат ко -
вою ін фор ма цією, умін ня ви слов лю ва ти суд жен -
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ня, до во ди ти твер д жен ня, об ґ рун то ву ва ти,
працю ва ти в па рі й са мо стій но; ви хо ву ва ти ін те -
рес до при ро ди, обе реж ність по вод жен ня в при -
ро ді, оцін не став лен ня до вчин ків ін ших лю дей
у при ро ді

Роз роб ка уро ку «У Ма рій ки Під гі рян ки мов
із зо ло та спі ван ки» з чи тан ня в 4-му кла сі
Льов кі на Ва лен ти на Гри го рів на, учи тель по чат ко -
вих кла сів, Ми ко ла їв ська шко ла № 52.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко го —
про дов жу ва ти ознай ом лю ва ти з твор чіс тю й жит -
тє вим шля хом Ма рій ки Під гі рян ки; до по мог ти
сприй ня ти по етич ний об раз кож но го мі ся ця;
удос ко на лю ва ти на вич ки ви раз но го чи тан ня
віршів, роз ви ва ти об раз не ба чен ня по етич них
кар тин, умін ня пе ре да ва ти по чут тя та емо ції сло -
вом, му зич ним ілюс т ру ван ням; спри я ти зба га чен -
ню слов ни ко во го за па су, роз ви ва ти зв’яз не мов -
лен ня, твор чість, фан та зію, спо сте реж ли вість;
при щеп лю ва ти лю бов до по етич но го сло ва, при -
ро ди, рід но го краю

Роз роб ка уро ку «У цар ст ві тва рин» з при ро -
доз нав ст ва в 2-му кла сі
Лю бар ська Окса на Пет рів на, учи тель по чат ко вих
кла сів, Ні ко поль  ська шко ла № 18 Дніп ро пет ров -
ської обл..
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко го — на -
вчи ти роз різ ня ти тва рин за гру па ми, по знай о ми -
ти з особ ли вос тя ми бу до ви тва рин за гру па ми, на -
вча ти роз різ ня ти тва рин за їх опи сом, звич ка ми й
по ве дін кою, да ти уяв лен ня про зна чен ня тва рин
у при ро ді та жит ті лю ди ни; роз ви ва ти ло гіч не
мис лен ня, зо ро ву пам’ять, уяв лен ня про різ но ма -
ніт ність тва рин но го сві ту і міс це їх меш кан ня; ви -
хо ву ва ти ко ман д ний дух, дис цип лі но ва ність, лю -
бов і бе реж ли ве став лен ня до пред с тав ни ків тва -
рин но го сві ту

Роз роб ка уро ку «Їжа» з ан г лій ської мо ви
в 4-му кла сі
Ма ка рен ко Світ ла на Ми хай лів на, учи тель ан г лій -
ської мо ви, 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 —
пре зен ту ва ти но вий лек сич ний ма те рі ал, прак ти -
ку ва ти мов ні за со би за те мою «По куп ки», удос ко -
на лю ва ти ком пе тен ції чи тан ня, ауді ю ван ня, пись -
ма й ус но го мов лен ня, прак ти ку ва ти у вжи ван ні
«Countable/Uncountable Nouns», зба га чу ва ти со -
ці о куль тур ну ком пе тен цію; роз ви ва ти пам’ять,
ува гу, ло гіч не мис лен ня, ефек тив но спів пра цю -
вати під час пар ної ро бо ти; ви хо ву ва ти вмін ня
скон цен т ру ва ти ся, слу ха ти ін ших, фор му ва ти
доб ро зич ли ву ат мо сфе ру в кла сі, вчи ти куль ту ри
спіл ку ван ня, вчи ти ро зу мі ти важ ли вість ово ло -
дін ня іно зем ною мо вою і по тре би ко рис ту ва ти ся
нею як за со бом спіл ку ван ня

Роз роб ка уро ку «По вто рен ня ві до мос тей про
імен ник» з ук ра їн ської мо ви в 4-му кла сі
Ма ко вій чук Оле на Олек сан д рів на, учи тель по -
чат ко вих кла сів, Дніп ро пет ров ська шко ла № 26.
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 за галь не зна -
чен ня і гра ма тич ні озна ки імен ни ка; про дов жи ти
фор му ва ти вмін ня роз піз на ва ти імен ни ки се ред
ін ших час тин мо ви; ви зна ча ти рід, чис ло та від -
мін ки імен ни ків; роз ви ва ти мис лен ня, уваж ність,
пам’ять, умін ня ана лі зу ва ти; ви хо ву ва ти ми ло сер -
дя, доб ро ту, ба жан ня під три ма ти ближ ньо го
в скрут ну хви ли ну

Роз роб ка уро ку «Пе ре став ний за кон мно -
жен ня. Розв’язу ван ня за дач. Не рів ність

зі змін ною» з ма те ма ти ки в 3-му кла сі
Ма лє ван чик Те тя на Кос тян ти нів на, учи тель по -
чат ко вих кла сів, Куп’ян ська шко ла № 11 Хар ків -
ської обл.
Ано та ція: На уро ці ви ко рис то ву єть ся ма те рі ал
з еко но мі ки з те ми «Сі мей ний бюд жет». Та ким
чи ном ре алі зу єть ся ком пе тен т ніс ний під хід до на -
вчан ня. Учні зо рі єн то ва ні на фор му ван ня знань,
умінь, на ви чок і став лень, мо ти ва цію й ор га ні за -

цію спо со бів ді яль нос ті, роз ви ток пі зна валь них
ін те ре сів. За вдан ня мо де лю ють жит тє ві си ту а ції,
ви ко рис то ву ють до свід ви хов ної ро бо ти, ма ють
від по від ну струк ту ру, за да ні від по від ни ми еле -
мен та ми. Урок роз роб ле но з еле мен та ми мо дуль -
но-роз ви валь но го на вчан ня з ви ко ри стан ням сто -
рін ки мі ні-під руч ни ка

Роз роб ка уро ку «Пись мо ве до да ван ня і від ні -
ман ня ба га то циф ро вих чи сел» з ма те ма ти ки
в 4-му кла сі
Мар де ро со ва Ла ри са Ми ко ла їв на, учи тель по чат -
ко вих кла сів, Дніп ро пет ров ська шко ла № 50.
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 — ознай о ми ти з прий о ма -
ми пись мо во го до да ван ня і від ні ман ня ба га то -
циф ро вих чи сел у ме жах міль йо на, уза галь ни ти
уяв лен ня про зв’язок дій до да ван ня та від ні ман ня;
роз ви ва ти вмін ня розв’язу ва ти за да чі та рів нян ня
із за сто су ван ням пись мо вих об чис лень, удос ко -
на лю ва ти об чис лю валь ні на вич ки, роз ви ва ти
логіч не мис лен ня, пам’ять, ува гу; ви хо ву ва ти ін -
те рес до знань, аку рат ність у ро бо ті, лю бов
до Бать ків щи ни, ін те рес до ви вчен ня ма те ма ти ки
та при ро доз нав ст ва

Роз роб ка уро ку «Роз піз на ван ня імен ни ків
за пи тан ня ми хто? що?» з ук ра їн ської мо ви
в 2-му кла сі
Мар кє ло ва Оле на Іва нів на, учи тель по чат ко вих
кла сів, Ки їв ський НВК «Ки я ноч ка» з по глиб ле -
ним ви вчен ням ан г лій ської мо ви.
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 — уза галь ни ти знан ня про
імен ник, за крі пи ти вмін ня роз піз на ва ти на зви
пред ме тів за пи тан ня ми хто?, що?; удос ко на лю -
ва ти на вич ки зв’яз но го мов лен ня, ло гіч но го мис -
лен ня; ви хо ву ва ти спо сте реж ли вість, са мо стій -
ність, лю бов до рід ної зем лі

Роз роб ка уро ку «Во да. Кру го о біг во ди в при -
ро ді. Зна чен ня во ди в жит ті лю ди ни» з при ро -
доз нав ст ва в 3-му кла сі
Мар кє ло ва Оле на Іва нів на, учи тель по чат ко вих
кла сів, Ки їв ський НВК «Ки я ноч ка» з по глиб ле -
ним ви вчен ням ан г лій ської мо ви.
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 — ознай о ми ти з влас ти -
вос тя ми во ди і ста на ми, в яких во да мо же пе ре бу -
ва ти, за крі пи ти знан ня про кру го о біг во ди в при -
ро ді, по гли би ти знан ня про зна чен ня во ди в жит -
ті лю ди ни; роз ви ва ти спо сте реж ли вість, умін ня
ана лі зу ва ти фак ти й ро би ти ви снов ки; ви хо ву -
вати лю бов до при ро ди, ро зу мін ня її зна чен ня,
береж ли ве став лен ня до вод них за па сів і сво го
здо ров’я

Роз роб ка уро ку «При ро да оке а нів. Ти хий
оке ан» з при ро доз нав ст ва в 4-му кла сі
Мар ти нюк На та лія Ми ко ла їв на, учи тель по чат -
кових кла сів, Сла вут ська шко ла № 6 Хмель -
ницької 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 дов жу ва ти фор му ва ти уяв лен ня
про по вер х ню Зем лі, її зоб ра жен ня на кар ті, умін -
ня чи та ти кар ту й пра цю ва ти з нею, сфор му ва ти
уяв лен ня про сві то вий оке ан, ознай о ми ти з особ -
ли вос тя ми Ти хо го оке а ну, ви світ ли ти зна чен ня
оке а ну й ви ко ри стан ня йо го ба гатств лю ди ною;
фор му ва ти вмін ня ло гіч но мір ку ва ти, чіт ко ви -
слов лю ва ти свою дум ку, узгод же но пра цю ва ти
в гру пах; ви хо ву ва ти спо сте реж ли вість, за хоп ле -
ність не по втор ніс тю та ве лич чю при ро ди

За хист про ек ту «Світ по чи на єть ся з ме не»
в 4-му кла сі
Мар тья но ва Те тя на Во ло ди ми рів на, учи тель по -
чат ко вих кла сів, 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 на вчаль но го про ек ту, ме та
яко го — роз ви ток ди ти ни як осо бис тос ті, роз -

крит тя її по зи тив них здіб нос тей, знань про осо -
бис тість, спіл ку ван ня, вза є мо ро зу мін ня та вза є -
мо по ва гу

Роз роб ка уро ку «Свя та в Англії» з ан г лій -
ської мо ви в 4-му кла сі
Мас ло ва Вік то рія Ва си лів на, учи тель ан г лій ської
мо ви, Дніп ро дзер жин ська шко ла № 18 Дніп ро -
пет ров ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко го —
удос ко на ли ти вмін ня ви слов лю ва ти ся, по вто ри ти
й ак ти ві зу ва ти ві до мі лек сич ні оди ни ці те ми,
фор му ва ти на вич ки ус но го й пи сем но го мов лен -
ня, ауді ю ван ня, здат ність ко рис ту ва ти ся гра ма -
тич ни ми ре сур са ми мо ви, роз ви ва ти вмін ня пра -
цю ва ти в гру пах, спри я ти роз вит ку са мо стій но го
та ло гіч но го мис лен ня, ви хо ву ва ти ін те рес і по ва -
гу до тра ди цій кра ї ни, мо ву якої ви вча є мо

Роз роб ка уро ку «Ознай ом лен ня з жит тям
і твор чіс тю Ле сі Укра їн ки. Ле ся Укра їн ка «Як ди -
ти ною, бу ва ло…» з лі те ра тур но го чи тан ня в 3-му
кла сі
Мас ло ва Лі лія Ми ко ла їв на, учи тель по чат ко вих
кла сів, 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: План-кон с пект уро ку на за яв ле ну те му,
ме та яко го — ознай о ми ти з жит тям і твор чіс тю
Ле сі Укра їн ки, її по езі я ми про ди тин ст во, роз кри -
ти об раз лі рич ної ге ро ї ні — силь ної ду хом дів чин -
ки; роз ви ва ти по етич ну уяву, на вич ки ви раз но го
чи тан ня по етич них тво рів; ви хо ву ва ти по чут тя
лю бо ві до ро ди ни, ці ле спря мо ва ність, на по лег -
ливість

Ди дак тич ні ма те рі а ли «Ма те ма тич ний ка -
лей дос коп» з ма те ма ти ки в 1–4-х кла сах

Ма цен ко 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: У по сіб ни ку вмі ще но ди дак тич ні ма те -
рі а ли, які мож на ви ко рис то ву ва ти під час про ве -
ден ня уро ків і по за клас них за хо дів з ма те ма ти ки
в по чат ко вих кла сах. Ма те рі ал міс тить до бір ку
ди дак тич них та ін те лек ту аль них ігор, крос вор дів,
до слід ниць ких і ло гіч них за вдань, шиф ро грам,
твор чих ро біт

Роз роб ка уро ку «Ці ка ви ми сте жи на ми
по Кра ї ні міц но го здо ров’я» з основ здо ров’я
в 3-му кла сі
Меш ко Вік то рія Сте па нів на, учи тель по чат ко вих
кла сів, Ве ли ко ла зів ська шко ла Ужго род сько го р-
ну За кар пат ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле ну те му,
ме та яко го — роз ви ва ти уяв лен ня про здо ро вий
спо сіб жит тя, йо го скла до ві; ви хо ву ва ти ін те рес
до фі зич ної куль ту ри, до су час ної на уки про
здоров’я

Роз роб ка уро ку «Еко ло гіч на ман д рів ка
до зимо во го лі су» з лі те ра тур но го чи тан ня в 2-му
кла сі
Ми ки то вич На дія Пет рів на, учи тель по чат ко вих
кла сів, Куль ту рян ська шко ла П’яти хат 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 — на вча ти сприй ма ти зма льо ва ні сло ва ми
об ра зи лю дей і при ро ди у вір шо ва них і про зо вих
тек с тах; роз ви ва ти ус не мов лен ня, уяву, пам’ять;
фор му ва ти на вич ки ви раз но го чи тан ня, умін ня
швид ко орі єн ту ва ти ся в тек с ті; зба га чу ва ти слов -
ник но ви ми сло ва ми й ви ра за ми; ви хо ву ва ти спо -
сте реж ли вість, лю бов до при ро ди; при вча ти ді тей
до муд ро го ви ко ри стан ня при род них ба гатств

Роз роб ка уро ку «Ліч ба в ме жах 20. По пе ред -
нє і на ступ не чис ла. До да ван ня і від ні ман ня ви -
ду 16 +(–) 1» з ма те ма ти ки в 1-му кла сі
Ми рош ни чен ко Світ ла на Іва нів на, учи тель по чат -
ко вих кла сів, Сум ська спе ці а лі зо ва на шко ла № 1
ім. В. Стрель чен ка.
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Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко го — за -
кріп лю ва ти знан ня ну ме ра ції чи сел дру го го де -
сят ка; фор му ва ти на вич ки до да ван ня і від ні ман ня
ви ду 16 +(-) 1, а та кож у ви пад ках, пов’яза них
із знан ням де сят ко во го скла ду чис ла; удос ко на -
лю ва ти на вич ки таб лич но го до да ван ня і від ні ман -
ня в ме жах 10; умін ня розв’язу ва ти за да чі опра -
цьо ва них ви дів; роз ви ва ти ло гіч не мис лен ня

Роз роб ка уро ку «Чим слав не моє міс то»
з при ро доз нав ст ва в 1-му кла сі
Мит ро фа но ва Світ ла на Євге нів на, учи тель по чат -
ко вих кла сів, Кри во різь ка шко ла № 122 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 — роз ши ри ти знан ня про
на ше міс то; по знай о ми ти з іс то рією й ви знач ни -
ми міс ця ми рід но го краю; фор му ва ти пі зна валь ну
ак тив ність, спо сте реж ли вість, умін ня зі став ля ти
об’єк ти, ро би ти ви снов ки; ви хо ву ва ти по ва гу
до лю дей різ них про фе сій, лю бов до рід но го
краю, за ці кав ле ність рід ним міс том, йо го іс то -
рією

Роз роб ка уро ку «Ко рінь сло ва. Спіль но ко ре -
не ві сло ва» з ук ра їн ської мо ви в 3-му кла сі
Ми халь цо ва На та лія Во ло ди ми рів на, учи тель по -
чат ко вих кла сів, Но вог ро дів ська шко ла № 8 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 — спри я ти усві дом лен ню по нят тя про
спіль но ко ре не ві сло ва на осно ві до слід жен ня спо -
рід не нос ті слів, вчи ти ви зна ча ти ко рінь у ря ді
спо рід не них слів, роз ви ва ти мов лен ня, ло гіч не
мис лен ня, ви хо ву ва ти то ле ран т ність, ес те тич ні
по чут тя

Роз роб ка уро ку «Зву ки [т], [т’], ви вчен ня бук -
ви Т, т. Зву ко-бук ве ні зі став лен ня» з на вчан ня
гра мо ти в 1-му кла сі
Ми халь чук На та лія Сте па нів на, учи тель, Руд -
ківська шко ла Лю бе шів сько го рай о ну Во лин -
ської обл..
Ано та ція: План кон с пект уро ку на вчан ня гра мо -
ти, роз роб ле ний до Бук ва ря (ав тор М. Д. За ха рій -
чук, В. О. На умен ко, від по від но до про гра ми
2012 ро ку), є уро ком за сво єн ня но вих знань з ви -
ко ри стан ням ін тер ак тив них тех но ло гій. Для під -
ви щен ня ефек тив нос ті ви ко ри ста ні та кі ди дак -
тич ні іг ри: «Мік ро фон», «Інтерв’ю», «Роз си па ні
сло ва», «Що зоб ра же но на ма люн ках?», «Кон ст -
рук тор», «Впій май звук», «Від шу кай у ві ноч ку»,
«Зем ля — не бо»

Роз роб ка уро ку «По клін то бі, Та ра се!» з лі те -
ра тур но го чи тан ня в 4-му кла сі
Мінь ко Ва лен ти на Во ло ди ми рів на, учи тель по чат -
ко вих кла сів, Сум ська шко ла № 23.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле ну те му,
ме та яко го — ознай о ми ти з жит тє пи сом Т. Шев -
чен ка; роз ви ва ти ак тор ські здіб нос ті в де кла му -
ван ні вір шів, ви роб ля ти вмін ня зв’яз но го мов лен -
ня; ви хо ву ва ти лю бов і по ва гу до спад щи ни, яку
за ли шив по ет, ба жан ня на слі ду ва ти Т. Шев чен ка
та ви ко ну ва ти йо го за по ві ти

Роз роб ка уро ку «Доб рий ве чір, гос по да рю»
з му зи ки в 4-му кла сі
Мно жин ський Вік тор Ле о ні до вич, учи тель му зич -
но го мис тец т ва, 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: План-кон с пект уро ку, ме та яко го —
зба га ти ти уяв лен ня про ка лен дар но-об ря до ві піс -
ні зи мо во го цик лу, а са ме ко ляд ки та щед рів ки;
ознай о ми ти з твор чіс тю М. Ле он то ви ча; роз ви ва -
ти пред мет ні й між пред мет ні ком пе тен т нос ті,
твор чі здіб нос ті, по глиб лю ва ти ро зу мін ня зміс ту
ко ля док і щед рі вок, на род них об ря дів; фор му ва ти
вмін ня й на вич ки твор чої й пі зна валь ної ді яль нос -
ті, пов’яза ної з тра ди ці я ми рід но го краю; ви хо ву -
ва ти лю бов до рід ної зем лі, щи рість, ба жан ня да -
ру ва ти ра дість лю дям, по ва гу до на род них зви ча -
їв, ба жан ня ви вча ти їх і бра ти участь у свят ко вих

дій ст вах; при щеп лю ва ти гор дість за свій та ла но -
ви тий на род

Роз роб ка уро ку «Тва ри ни лі су» з при ро до -
знав ст ва в 3-му кла сі
Мос ка лен ко Ра ї са Гри го рів на, учи тель по чат -
кових кла сів, Без д риць ка шко ла Сум 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 — по глиб лю ва ти знан ня про світ тва -
рин; роз ши рю ва ти знан ня про ди ких тва рин,
особ ли вос ті їхньо го спів іс ну ван ня в лі сі; роз ви -
вати ана лі тич ні здіб нос ті на осно ві вста нов лен ня
лан цю гів жив лен ня; ви хо ву ва ти дбай ли ве став -
лен ня до при ро ди

Роз роб ка уро ку «Кві лінг. Ви го тов лен ня лис -
тів ки до 8 бе рез ня» з тру до во го на вчан ня в 4-му
кла сі
Мос к ві чо ва Вік то рія Во ло ди ми рів на, учи тель по -
чат ко вих кла сів, Оле нів ська шко ла Балт сько го
рай о ну Оде 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 тех ні ку кві -
лін гу, про пер ші вес ня ні кві ти; про дов жу ва ти
фор му ва ти вмін ня ро бо ти з па пе ром; роз ви ва ти
точ ність ру хів, уяву, ува гу; ви хо ву ва ти ес те -
тичний смак, аку рат ність, бе реж не став лен ня
до квітів

Роз роб ка уро ку «Імен ник. Фор му ван ня по -
чат ко вих уяв лень про час ти ни мо ви. Істо ти, не -
іс то ти» з ук ра їн ської мо ви в 2-му кла сі
Мо цар На та лія Вік то рів на, учи тель по чат ко вих
кла сів, Си до рен ків ська шко ла Вал ків сько го рай о -
ну Хар 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 — ознай о ми ти з імен ни -
ком; фор му ва ти по чат ко ве уяв лен ня про час ти ни
мо ви; учи ти ви ді ля ти імен ник се ред ін ших час тин
мо ви че рез пра виль но по став ле не пи тан ня;
ознай о 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, удос ко -
на лю ва ти на вич ки гра мот но го пись ма; ви хо ву ва -
ти пра це люб ність

Роз роб ка уро ку «Food we like. Good food
makes you strong and gives you energy» з ан г лій -
ської мо ви в 4-му кла сі
Му сій ко Іри на Бог да нів на, учи тель ан г лій ської
мо ви, Пол тав ська шко ла № 30.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле ну те му.
Objectives: to develop pupils’ language skills, to
expand their vocabulary, grammar, and cultural
knowledge, to encourage pupils creative skills, to
develop pupils’ creative thinking

Роз роб ка уро ку «Без пе ка та не без пе ка»
з основ здо ров’я в 2-му кла сі
Му шик Юлія Во ло ди ми рів на, учи тель по чат ко вих
кла сів, Кри во різь ка за галь но ос віт ня шко ла № 92
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 уяв лен ня про не без печ ні си ту -
а ції, на вчи ти їх уни ка ти і пра виль но по во ди ти ся
в ра зі їх ви ник нен ня; фор му ва ти якос ті сві до мої
осо бис тос ті; ви хо ву ва ти смі ли вість і здат ність
прий ма ти швид кі і пра виль ні рі шен ня в екс тре -
маль них умо вах; по пе ре ди ти про яв па ні ки в не -
без печ них і над зви чай них си ту а ці ях

Роз роб ка уро ку «Утво рен ня і на зви чи сел
дру го го де сят ка. Ліч ба в ме жах 20. По вто рен ня
таб лиць до да ван ня й від ні ман ня чи сел у ме жах
10. Розв’язу ван ня за дач на збіль шен ня (змен -
шен ня) чис ла на кіль ка оди ниць» з ма те ма ти ки
в 1-му кла сі
На гор на Ні 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 — за кріп лю ва ти знан ня з ариф ме тич -
них дій у ме жах 10, ознай о ми ти з чис ла ми дру го -
го де сят ка; удос ко на лю ва ти об чис лю валь ні на -

вич ки, роз ви ва ти ло гіч не мис лен ня, ува гу, спо -
сте реж ли вість, пам’ять, умін ня ана лі зу ва ти; ви хо -
ву ва ти охай ність

Роз роб ка уро ку у фор мі еко ло гіч но го тур ні ру
знав ців при ро ди «Квіт ко ве по ле» з при ро до -
знав ст ва в 2-му кла сі
На ли вай ко На та лія Вік то рів на, учи тель по чат ко -
вих кла сів, Ні ко поль  ська шко ла № 22 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, уза галь ни ти знан ня ді -
тей про рос ли ни, про зна чен ня рос лин у при ро ді,
цін ність рос лин для лю дей, роз ви ва ти спо сте -
режли вість, умін ня ана лі зу ва ти, ро би ти ви снов -
ки, ви хо ву ва ти по чут тя кра си, лю бо ві до при ро ди

Роз роб ка уро ку «Звук [ф], бук ва Ф, ф» з на -
вчан ня гра мо ти в 1-му кла сі
Но ві ко ва Ка те ри на Во ло ди ми рів на, учи тель, Оде -
ська спе ці а лі зо ва на шко ла № 119.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле ну те му,
ме та яко го — ознай о ми ти з бук вою «еф» та її зву -
ко вим зна чен ням; від пра цю ва ти ар ти ку ля цію
зву ка [ф]; фор му ва ти вмін ня ро би ти зву ко-бук ве -
ний ана ліз слів; роз ви ва ти ак тив ний слов ник, ус -
не мов лен ня, пам’ять, по знай о ми ти з пра ви ла ми
спіл ку ван ня по те ле фо ну

Роз роб ка уро ку «Зай мен ни ки дру гої осо би од -
ни ни і мно жи ни. Пись мо вий пе ре каз “Усі люди —
од на сім’я”» з ук ра їн ської мо ви в 4-му кла сі
Но во па шен Ва лен ти на Фе до рів на, учи тель по чат -
ко вих кла сів, Чер ні гів ська шко ла № 19.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко го —
удос ко на лю ва ти вмін ня усві дом лю ва ти те му й
основ ну дум ку, ло гі ку ви кла ду, по слі дов ність ви -
кла дан ня ма те рі а лу; вмін ня ді ли ти текст на час ти -
ни, зі став ля ти план і пер вин не ви слов лю ван ня;
роз ви ва ти вмін ня сприй ма ти текст, ро зу мі ти йо -
го, пись мо во від тво рю ва ти, спри я ти зба га чен ню
й уточ нен ню слов ни ко во го за па су шко ля рів; ви -
хо ву ва ти по ва гу до лю дей, спів чут тя, чуй ність,
лю дя ність, ми ло сер дя

Роз роб ка уро ку «За кріп лен ня вмін ня ви мов -
ля ти зву ки [л], [л’], ви вчен ня бук ви «л». Фор му -
ван ня ауді а тив них умінь за зміс том тек с ту
за Л. Улья ниць кою» з на вчан ня гра мо ти в 1-му
кла сі
Обе рем ко Окса на Ми хай лів на, учи тель по чат ко -
вих кла сів, Пол тав ська шко ла № 19.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле ну те му,
ме та яко го — ви вчи ти бук ву «л»; за крі пи ти її зву -
ко ві зна чен ня; фор му ва ти вмін ня чи та ти злит тя,
скла ди, бук вос по лу чен ня; роз ви ва ти мов лен ня,
мис лен ня; по пов ни ти слов ни ко вий за пас пер шо -
клас ни ків сло ва ми «ква со ля», «лось», «га ля ви на»;
ви хо ву ва ти лю бов до жи вої при ро ди, спів чут тя,
вза є мо до по мо гу

Стат тя «Ко ло ве тре ну ван ня в 4-х кла сах за -
галь но ос віт ньої шко ли»
Овча ро ва На дія Андрі їв на, ви кла дач фі зич но го
ви хо ван ня, Бі ло цер ків ський гу ма ні тар но-пе да го -
гіч ний ко ледж 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 для ви хо ван ня сприт -
нос ті у мо лод шо му шкіль но му ві ці в урок ко ло во -
го тре ну ван ня не об хід но вклю ча ти впра ви при -
клад ної гім нас ти ки: ла зін ня і пе ре ла зан ня, ходь ба
і по во ро ти на ши ро кій та вузь кій опо рі, пе ре ки ди
впе ред та на зад

Роз роб ка уро ку «Ти — пі шо хід. Скла до ві здо -
ров’я» з основ здо ров’я в 1-му кла сі
Огур на Ва лен ти на Фе до рів на, учи тель по чат ко -
вих кла сів, Дніп ро пет ров ська шко ла № 88.
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 знан ня з пра вил до -
рож ньо го ру ху; спо ну ка ти роз піз на ва ти час ти ни
до ро ги, до рож ні зна ки; на вча ти бу ти обе реж ни -
ми на ву ли ці, за по бі га ти трав ма тиз му; ви хо ву ва -
ти куль тур ну по ве дін ку на ву ли ці, уваж ність
і дис цип лі но ва ність

КАТАЛОГ ПЕДАГОГІЧНИХ МАТЕРІАЛІВ
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Роз роб ка уро ку «Ма те ма тич не по ле чу дес.
Рос ли ни і тва ри ни рід но го краю» з ма те ма ти ки
в 3-му кла сі
Олій ник На та лія Бо ри сів на, учи тель по чат ко вих
кла сів, Ко бе ляць ка шко ла № 2 ім. Оле ся Гон ча ра
Пол тав ської обл..
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко го —
роз ши ри ти знан ня про рос ли ни й про тва рин
рід но го краю; фор му ва ти ма те ма тич ну ком -
петен т ність, умін ня розв’язу ва ти за да чі на спо -
сіб зве ден ня до оди ни ці; за крі пи ти на вич ки
таб лич но го мно жен ня і ді лен ня; на вча ти ви -
корис то ву ва ти ви вче ний ма те рі ал під час
розв’язу ван ня за дач і при кла дів; роз ви ва ти об -
чис лю валь ні на вич ки, ло гіч не мис лен ня, ма -
тема тич не мов лен ня; ви хо ву ва ти праг нен ня
до пе ре мо ги, по ва гу до то ва ри шів, то ле -
рантність

Роз роб ка уро ку «По до рож Алад ді на на урок
ма те ма ти ки» з ма те ма ти ки в 4-му кла сі
Олій ник Окса на Пет рів на, учи тель по чат ко вих
кла сів, Пол тав ська шко ла № 29.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле ну те му,
ме та яко го — за крі пи ти вмін ня розв’язу ва ти
прос ті і скла де ні за да чі, об чис лю ва ти ви ра зи з ба -
га то циф ро ви ми чис ла ми, розв’язу ва ти рів нян ня;
роз ви ва ти кміт ли вість, ло гіч не мис лен ня, фан та -
зію; ви хо ву ва ти ба жан ня чи та ти, про буд жу ва ти
ці ка вість до на вчан ня, за охо чу ва ти до твор чо го
під хо ду у ви ко нан ні за вдань

Роз роб ка уро ку «Які бу ва ють рос ли ни»
з при ро доз нав ст ва в 1-му кла сі
Оль хов ська Оль га Іва нів на, учи тель по чат ко вих
кла сів, Бо го ду хів ська гім на зія № 1 Хар ків -
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 — сфор му ва ти по нят тя:
«де ре ва», «ку щі», «трав’янис ті рос ли ни», вчи ти
по рів ню ва ти ці гру пи рос лин, роз різ ня ти їх
за пев ни ми озна ка ми; роз ви ва ти мис лен ня, ува гу;
ви хо ву ва ти за ці кав ле ність до до вкіл ля та дбай ли -
ве став лен ня до при ро ди рід но го краю; фор му -
ван ня вмін ня ви ко ну ва ти ро зу мо ві опе ра ції, праг -
нен ня здо бу ва ти знан ня, роз ви ва ти на вич ки спів -
ро біт ниц т ва та вза є мо до по мо ги, ак ти ві зу ва ти
пі зна валь ну ді яль ність; фор му ва ти здат ність еко -
ло гіч но мис ли ти, праг нен ня зба га чу ва ти слов ни -
ко вий за пас, умін ня пра цю ва ти з різ ни ми дже ре -
ла ми ін фор ма ції

Роз роб ка уро ку «За да чі і при кла ди на за сво -
єн ня таб ли ці мно жен ня і ді лен ня» з ма те ма ти ки
в 2-му кла сі
Оме лян Ло ра Ана то лі їв на, учи тель по чат ко вих
кла сів, Ве ли ко но во сіл ків ська шко ла № 2 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 таб ли цю мно жен ня і ді -
лен ня; ал го ритм розв’язан ня прос тих і скла де них
рів нянь; удос ко на лю ва ти на вич ки ус них об чис -
лень у ме жах сот ні; за крі пи ти вмін ня розв’язу ва -
ти за да чі на збіль шен ня та змен шен ня чис ла
на кіль ка оди ниць; роз ши ри ти знан ня з іс то рії
фут боль но го клу бу «Шах тар»

Роз роб ка уро ку «Пра ва ди ти ни» з основ здо -
ров’я в 2-му кла сі
Они щен ко Ла ри са Олек сан д рів на, учи тель, Но во -
мос ков ська шко ла № 13 Дніп ро пет ров ської обл..
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко го —
спри я ти по ши рен ню пра во вої куль ту ри й осві че -
нос ті в уч нів сько му се ре до ви щі, ознай о ми ти
з основ ни ми пра ва ми ди ти ни на ба зі Кон вен ції
ООН про пра ва ди ти ни та Кон с ти ту ції Укра ї ни,
да ти уяв лен ня про по рад ни ків і за хис ни ків у ра зі
по ру шень прав ди ти ни; роз ви ва ти мис лен ня
та мов лен ня ді тей, умін ня зі став ля ти й ана лі зу ва -
ти, ро би ти ви снов ки; ви хо ву ва ти ба жан ня ви вчи -
ти, по гли би ти пра во ві знан ня

Ме то дич на роз роб ка «Гра є мо ся, вчи мо ся й
рос те мо ра зом» з ан г лій ської мо ви в 2–4-х
класах

Онуф рі є ва Іри на Та ра сів на, учи тель ан г лій ської
мо ви, До лин ська спе ці а лі зо ва на шко ла-ін тер нат
Іва но-Фран ків ської обл.
Ано та ція: Роз роб ка 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 aim of this project is to help young children
to practice their English at home in an interesting
and fun way. Teachers can also use it as a resource
for their English teaching

Ме то дич на роз роб ка «Кра ї на ве сел ко вих
букв» з на вчан ня гра мо ти
Опа на сен ко Те тя на Ми ко ла їв на, учи тель по чат -
ко вих кла сів, При луць ка спе ці аль на шко ла-ін тер -
нат Чер ні гів ської обл.
Ано та ція: Прак тич ний на вчаль ний по сіб ник з на -
вчан ня гра мо ти

Роз роб ка уро ку «День на род жен ня» з ні мець -
кої мо ви в 4-му кла сі
Осип чук Жан на Ва си лів на, учи тель ні мець кої мо -
ви, Чер ні вець ка гім на зія № 1 ім. Т. Г. Шев чен ка.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле ну те му.
Lernziele: Wortschatzerweiterung; H rstrategien
anwenden; Informationen pr sentieren; Lesest rate -
gien anwenden

Роз роб ка уро ку «Розв’язу ван ня при кла дів
і за дач на до да ван ня й від ні ман ня круг лих де -
сят ків. Скла дан ня ви ра зів за тек с то вою умо вою.
Твор ча ро бо та над за да чею» з ма те ма ти ки в 1-му
кла сі
Оче рет на Ка те ри на Ана то лі їв на, учи тель по чат -
ко вих кла сів, Лав рів ська шко ла Він ниць ко го р-ну
Він ниць кої обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко го —
ознай о ми ти з до да ван ням і від ні ман ням круг лих
де сят ків; вправ ля ти у розв’язу ван ні за дач; удос -
ко на лю ва ти об чис лю валь ні на вич ки, умін ня
порів ню ва ти чис ла й пе ре тво рю ва ти ве ли чи ни;
роз по віс ти про сим во ліч ні ко льо ри стрі чок ук ра -
їн сько го він ка; роз ви ва ти спо сте реж ли вість, здо -
гад ли вість, швид кість мис лен ня, са мо кон т роль;
ви хо ву ва ти звич ку уваж но сприй ма ти на вчаль -
ний ма те рі ал, бе реж но ста ви тись до гро шей; ви -
хо ву ва ти пат рі о тизм, гро ма дян ські по чут тя, лю -
бов до рід но го краю, спад щи ни пред ків, по ша ни
до на род них тра ди цій

Роз роб ка уро ку «Слід ст во ве де де тек тив
імен ник» з ук ра їн ської мо ви в 3-му кла сі

Оче ре тя на Зі на Іва нів на, учи тель по чат ко вих кла -
сів, Бі ло цер ків ське НВО «Пер ша Бі ло цер ків ська
гім на зія — шко ла І сту пе ня» Ки їв 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 й уза галь ни ти
знан ня про імен ник, вправ ля ти в до ціль но му
та пра виль но му вжи ван ні імен ни ків у мов лен ні;
роз ви ва ти зв’яз не мов лен ня, ло гіч не мис лен ня,
кміт ли вість; ви хо ву ва ти пі зна валь ний ін те рес,
лю бов до рід но го сло ва, по чут тя ра дос ті в спіль ній
ро бо ті

Роз роб ка уро ку «Ти не би лин ка і не ко маш -
ка. Тво ри доб ро, про шу, будь лас ка! Зі

Скринь ки ук ра їн ських на род них ка зок “Го ро бець
та би ли на”» з лі те ра тур но го чи тан ня в 2-му кла сі
Пав лен ко Вік то рія Ми ко ла їв на, учи тель по чат ко -
вих кла сів, Чер ні гів ська шко ла № 34.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле ну те му,
ме та яко го — про дов жи ти ознай ом лен ня з ук ра -
їн ськи ми на род ни ми каз ка ми; учи ти від тво рю ва -
ти по даль ший роз ви ток по дій, зва жа ю чи на схе -
му; роз ви ва ти ува гу, пам’ять, швид кість мов лен -
ня; на вча ти да ва ти ха рак те рис ти ку дій о вих осіб;
ви хо ву ва ти лю бов до рід но го сло ва та краю

Роз роб ка уро ку «Шко ла пе ре су вань» з фі зич -
ної куль ту ри в 2-му кла сі
Пав лен ко Олек сандр Іва но вич, ви кла дач фі зич -
но го ви хо ван ня та те о рії й ме то ди ки фі зич но го
ви хо ван ня, 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,
який міс тить та кі за вдан ня: ком п лекс ЗРВ з ви ко -

ри стан ням вправ на гім нас тич ній ла ві; ознай ом -
лен ня з ла зін ням по ла ві од ной мен ним і різ ной -
мен ним спо со бом; ознай ом лен ня з рит міч ни ми
ру ха ми до піс ні «Чун га-чан га»; роз ви ва ти ува гу
у грі «Клас, струн ко!»

Роз роб ка уро ку «По нят тя про швид кість. За -
да чі на зна ход жен ня швид кос ті ру ху» з ма те ма -
ти ки в 4-му кла сі
Па ду ра Олек сан д ра Ми хай лів на, учи тель по чат -
ко вих кла сів, Шклів ська шко ла Яво рів сько го рай -
о ну Львів ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле ну те му,
ме та яко го — ознай о ми ти уч нів з по нят тям
«швид кість ру ху», прос ти ми і склад ни ми за да ча -
ми на зна ход жен ня швид кос ті, по яс ни ти пра ви ло
зна ход жен ня швид кос ті ру ху за да ни ми від ста ні
і ча сом ру ху; вправ ля ти у ви ко нан ні дій над іме но -
ва ни ми чис ла ми; роз ви ва ти ло гіч не мис лен ня,
ува гу, об чис лю валь ні на вич ки. Ви хо ву ва ти охай -
ність, ко лек ти візм, мо ти ву ва ти не об хід ність ма -
те ма тич них знань у по даль шо му жит ті

Роз роб ка уро ку «За кріп лен ня знань про ре -
чен ня. По ши рен ня ре чень. Скла дан ня ре чень
за схе ма ми» з ук ра їн ської мо ви в 2-му кла сі
Па лій На та лія Ярос ла вів на, учи тель по чат ко вих
кла сів, Бо го род чан ська шко ла № 1 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 — за кріп лю ва ти знан ня про ре чен ня;
вчи ти по ши рю ва ти ре чен ня ін ши ми сло ва ми,
скла да ти ре чен ня за схе ма ми; роз ви ва ти мов лен -
ня; ви хо ву ва ти лю бов до при ро ди

Роз роб ка уро ку «Із скар б ни ці каз ка рів сві ту.
Шарль Пер ро “По пе люш ка, або со бо ле вий че ре -
ви чок”» з лі те ра тур но го чи тан ня в 3-му кла сі
Па лій На та лія Ярос ла вів на, учи тель по чат ко вих
кла сів, Бо го род чан ська шко ла № 1 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 — ознай о ми ти з твор чіс тю Шар ля
Пер ро; ак ти ві зу ва ти чи таць ку пам’ять; фор му ва -
ти на вич ки ана лі зу ху дож ньо го тво ру й скла дан -
ня по рів няль ної ха рак те рис ти ки пер со на жів;
роз ви ва ти твор че мис лен ня; ви хо ву ва ти на при -
кла ді ха рак те ру го лов ної ге ро ї ні най кра щі люд -
ські якос ті

Роз роб ка уро ку «Hobby» з ан г лій ської мо ви
в 4-му кла сі
Па на сен ко Ма рія Юрі їв на, учи тель ан г лій ської
мо ви, Виж ниць ка шко ла ім. Ю. Федь ко ви ча Чер -
ні вець кої обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле ну те му.
Objectives: to train four types of pupils’ skills:
speaking, listening, reading and writing; to improve
oral speech habits (individual, group); to widen
pupils’ knowledge on the topic; to stimulate pupils’
creative thinking; to enrich pupils’ vocabulary on the
topic

Роз роб ка уро ку «Тва ри ни» з ан г лій ської
мо ви в 2-му кла сі

Па на сюк Іри на Ми ко ла їв на, учи тель ан г лій ської
та поль  ської мов, Но во во лин ська шко ла № 5 Во -
лин ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле ну те му.
Students will apply vocabulary and collocations they
have learned during previous lessons. They will
practice in oral interviews, demonstrate their skills
and contextualize grammar instruction. By the end
of the lesson students will be able to synthesize the
information that they gathered, to analyze it and to
report on it. All these will improve and reinforce
students’ integrated language skills as in this module
of English learning so in another discipline of the
curriculum

Роз роб ка уро ку «Rainbow Storytelling: Part 1»
з ан г лій ської мо ви в 4-му кла сі
Па на сюк Іри на Ми ко ла їв на, учи тель ан г лій ської
та поль  ської мов, Но во во лин ська шко ла № 5 Во -
лин ської обл.
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Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле ну те му.
Students will apply vocabulary and structures they
have learned before. They will also learn some new
words from the rainbow story and will use them while
preparing and presenting their answers. They will
demonstrate their skills in group working. By the end
on the lesson students will be able to do jigsaw
reading after listening to the story, to assist each
other in writing assignment and to give feedback to
their classmates

Роз роб ка уро ку «Rainbow Storytelling: Part 2»
з ан г лій ської мо ви в 4-му кла сі
Па на сюк Іри на Ми ко ла їв на, учи тель ан г лій ської
та поль  ської мов, Но во во лин ська шко ла № 5 Во -
лин ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле ну те му.
This is the second lesson of two in which students
perform a story theatre. Students will apply
vocabulary and structures they have learned before.
They will demonstrate their skills in group work. By
the end on the lesson students will be able to give
feedback to their classmates, to assist each other in
oral assignment, to make choices and take
responsibilities for them. All these will improve and
reinforce students’ language skills

Роз роб ка уро ку «По бу до ва й за пи су ван ня
ре чень, що пе ре да ють кін ців ку до ук ра їн ської
на род ної каз ки “Дві бі лоч ки”» з ук ра їн ської мо -
ви в 2-му кла сі
Пар цей Га ли на Ва си лів на, учи тель по чат ко вих
кла сів, Дов га-Ка лу ська шко ла Ка лу сько го р-ну
Іва но-Фран ків ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко го — на -
вча ти бу ду ва ти й за пи су ва ти ре чен ня, що пе ре да -
ють кін ців ку до каз ки «Дві бі лоч ки» за за пи тан ня -
ми та ма люн ком, ви раз но та зро зу мі ло фор му лю -
ва ти дум ку, по ши рю ва ти ре чен ня сло ва ми,
що під хо дять за зміс том; ак ти ві зу ва ти і по пов ни -
ти слов ни ко вий за пас; роз ви ва ти твор чу уяву,
мис лен ня, умін ня мір ку ва ти; ви хо ву ва ти осуд ли -
ве став лен ня до лі но щів, не дба лос ті

Роз роб ка уро ку «Опис іс то ти за ма люн ком,
пла ном і зміс том вір ша В. Мар сю ка “Моє оле нят -
ко”» з ук ра їн ської мо ви в 2-му кла сі
Пар цей Га ли на Ва си лів на, учи тель по чат ко вих
кла сів, Дов га-Ка лу ська шко ла Ка лу 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 — на вча ти скла да ти опис оле нят ка
за ма люн ком, пла ном і зміс том вір ша В. Мар сю ка
«Моє оле нят ко», роз ши рю ва ти ак тив ний слов ни -
ко вий за пас уч нів; роз ви ва ти точ ність, ви раз ність
мов лен ня; ви хо ву ва ти лю бов до при ро ди

Урок-про ект «Ми — ді ти Укра ї ни, пле те мо ві -
нок муж нос ті» з лі те ра тур но го чи тан ня в 4-му
кла сі
Пе ре де рій Іри на Вік то рів на, учи тель по чат ко вих
кла сів, Пол тав ська спе ці а лі зо ва на шко ла-ін тер -
нат № 1.
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 до сяг нен ня
ви дат них ук ра їн ців, пол тав ців; про буд жу ва ти ін -
те рес до іс то рії Укра ї ни, рід но го краю, її куль ту -
ри; ознай о ми ти з кві та ми-сим во ла ми ук ра їн сько -
го ві ноч ка, зба га чу ва ти слов ни ко вий за пас; ви хо -
ву ва ти лю бов до Бать ків щи ни, гор дість за все
рід не, ук ра їн ське, по чут тя пат рі о тиз му, умін ня
бе рег ти свою на ці о наль ну куль ту ру

Роз роб ка уро ку «Розв’язу ван ня за дач на зу -
стріч ний рух. За да чі на зна ход жен ня се ред ньо го
ариф ме тич но го. Розв’язу ван ня при кла дів на су -
міс ні дії» з ма те ма ти ки в 4-му кла сі
Пет рен ко Те тя на Ва си лів на, учи тель по чат ко вих
кла сів, Без д риць ка шко ла Сум 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 — удос ко на лю ва ти вмін ня розв’язу ва -
ти за да чі на зна ход жен ня се ред ньо го ариф ме тич -
но го та на зу стріч ний рух; по глиб лю ва ти вмін ня
розв’язу ва ти при кла ди на су міс ні дії; роз ви ва ти

спо сте реж ли вість, ува гу, кміт ли вість, до пит ли -
вість; ви хо ву ва ти ін те рес до ма те ма ти ки, умін ня
пра цю ва ти ко лек тив но

Роз роб ка уро ку «Leisure time. Hobbies» з ан г -
лій ської мо ви в 4-му кла сі
Пис кун Те тя на Ми ко ла їв на, учи тель ан г лій ської
мо ви, Мес то ра бо ты: Андрі їв ська спе ці а лі зо ва на
різ ноп ро філь на шко ла Бер дян сько 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 ді ап ре зен та ція до да єть ся),
ме та яко го — за крі пи ти лек сич ний ма те рі ал,
прак ти ку ва ти мов ні за со би, від га ду ва ти на зви
мульт філь мів за їх опи са ми; за крі пи ти вжи ван ня
Present Continuous; фор му ва ти на вич ки вжи ван -
ня но вих лек сич них оди ниць; уваж но сте жи ти
за пре зен то ва ною ін фор ма цією, ефек тив но
спів пра цю ва ти під час пар ної й гру по вої ро бо ти,
мо ти ву ва ти го тов ність бра ти участь в ін шо мов -
но му спіл ку ван ні; роз ви ва ти різ ні ти пи пам’яті,
уяву, вчи ти пра цю ва ти в па рі; ло гіч но ви слов лю -
ва ти дум ку з опо рою на зра зок, скон цен т ру ва ти -
ся, слу ха ти ін ших, пре зен ту ва ти се бе, свої за -
хоп лен ня, фор му ва ти доб ро зич ли ву ат мо сфе ру
в кла сі

Роз роб ка уро ку «Hush, Little Baby…» з ан г -
лій ської мо ви в 4-му кла сі
Під луб на Світ ла на Іва нів на, учи тель ан г лій ської
мо ви, Чер ні вець ка гім на зія № 5.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку. Main recycling
points: past simple in short life stories; future tense
with going to buy (‘s gonna buy); won’t
sing/pull/bark — strong refusal Superlative degree
of comparison (the sweetest baby). Рupils will: talk
about what happened to them in the past; listen to
the song; practice new vocabulary by matching
words and objects; play a miming game — actions
using TPR method; fill in gaps in the text; correct the
mistakes in the text; put the sentences in the correct
order in the text; sing and act the song using TPR
method

Роз роб ка уро ку «Атлан тич ний, Пів ніч ний
Льо до ви тий та Індій ський оке а ни» з при ро доз -
нав ст ва в 4-му кла сі
Пі ку лі на Те тя на Ле о ні дів на, учи тель по чат ко вих
кла сів, Хер сон ська гім на зія № 1.
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 особ ли вос ті Атлан тич но го, Пів ніч но го Льо до -
ви то го та Індій сько го оке а нів; про дов жу ва ти вчи -
ти пра цю ва ти з кар тою, за хи ща ти пре зен та ції,
ви сту па ти з ін фор ма цій ни ми по ві дом лен ня ми;
роз ви ва ти спо сте реж ли вість, мов лен ня, на вич ки
до слід ниць кої ді яль нос ті, пі зна валь ний ін те рес;
ви хо ву ва ти за хоп лен ня не по втор ніс тю, ве лич чю
при ро ди, ба жан ня бе рег ти вод ні ре сур си

Ме то дич на роз роб ка «За вдан ня для роз -
вит ку кре а тив но го мис лен ня на уро ках ук -

ра їн ської мо ви в по чат ко вих кла сах»
Пі ще та На та лія Вла дис ла вів на, учи тель по чат ко -
вих кла сів, Під го род нен ська шко ла № 2 Дніп ро -
пет ров ської обл.
Ано та ція: За про по но ва на збір ка за вдань, що
потре бу ють твор чої пе ре роб ки, уза галь нен ня,
сис те ма ти за ції, умінь і на ви чок по рів ню ван ня й
ана лі зу ван ня вже ві до мо го, екс пе ри мен ту ван ня,
по шу ку, до по мо же ди ти ні з за хоп лен ням про ник -
ну ти в сут ність то го, що пі зна єть ся. А твор ча ді -
яль ність, яка бу де від різ ня ти ся но виз ною і не по -
втор ніс тю, ста не по тре бою осо бис тос ті

Роз роб ка уро ку «Твор чий і жит тє вий шлях
Т. Г. Шев чен ка» з лі те ра тур но го чи тан ня в 2-му
кла сі
Под вор на Те тя на Ва си лів на, учи тель по чат ко вих
кла сів, Хмель ницьке НВО № 28.
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 жит тя
і твор чість Т. Шев чен ка, ви кли ка ти ба жан ня
глиб ше пі зна ти йо го жит тє вий шлях; на вча ти

вираз но де кла му ва ти вір ші, осмис лю ва ти і спів -
пе ре жи ва ти про чи та не; роз ви ва ти чи таць кі ін те -
ре си, по пов ню ва ти слов ни ко вий за пас; ви хо ву ва -
ти лю бов до рід но го краю, по езії, по чут тя пат рі о -
тиз му

Роз роб ка уро ку «Е. Се ро ва «Лан дыш», «Гвоз -
ди ка», «Не за буд ка». За гад ки» з лі те ра тур но го
чи тан ня в 2-му кла сі
По доль  ська Іри на Ана то лі їв на, учи тель по чат ко -
вих кла сів, Ні ко поль  ська шко ла № 10 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 знай о ми ти уч нів з вір ша ми Є. Сє -
ро вої про кві ти; про дов жи ти ро бо ту над при -
слів’ями й за гад ка ми; удос ко на лю ва ти тех ні ку
читан ня, ви раз ність; роз ви ва ти мов лен ня, ува гу,
пі зна валь ний ін те рес; ви хо ву ва ти лю бов до при -
ро ди, до по езії

Роз роб ка уро ку «Про фе сії» з ан г лій ської мо -
ви в 3-му кла сі
По ло ви на На та лія Олек сі їв на, учи тель ан г лій -
ської мо ви, Ки їв ська спе ці а лі зо ва на шко ла № 200
іме ні Ва си ля Сту са.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко го — на -
вчи ти пра виль но ста ви ти на го лос у сло вах, ви ко -
рис то ву ва ти гра ма тич ні струк ту ри у ви слов лю -
ван нях; роз ви ва ти вмін ня ви ко рис то ву ва ти ви -
вче ний ма те рі ал у ро льо вих іг рах і діа ло гах;
фор му ва ти на вич ки мо но ло гіч но го мов лен ня; по -
гли би ти знан ня про лю дей різ них про фе сій;
сфор му ва ти уяв лен ня про гра ма тич ну струк ту ру
«is going to be»; роз ви ва ти мов ну здо гад ку, фо не -
ма тич ний та ін то на цій ний слух, умін ня ло гіч но
ви кла да ти дум ки; при щеп лю ва ти по ва гу до лю дей
різ них про фе сій, по ва гу один до од но го

Роз роб ка уро ку «Пра во пис за кін чень імен -
ни ків чо ло ві чо го ро ду в оруд но му від мін ку од -
ни ни» з ук ра їн ської мо ви в 4-му кла сі
По лу лях На та ля Ана то лі їв на, учи тель по чат ко вих
кла сів, Ге ні че 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 — по вто ри ти ви вче не про імен ник;
познай о ми ти з пра во пи сом за кін чень імен ни ків
чо ло ві чо го ро ду в оруд но му від мін ку од ни ни; учи -
тись пра виль но пи са ти за кін чен ня в імен ни ках
оруд но го від мін ка; роз ви ва ти вмін ня ло гіч но мис -
ли ти; спо сте реж ли вість, ува гу, ін те рес до ви вчен -
ня мо ви; ви хо ву ва ти ста ран ність у на вчан ні, лю -
бов до рід ної мо ви, до при ро ди

Роз роб ка уро ку «Бук ва ри ко ві іме ни ни» з на -
вчан ня гра мо ти в 1-му кла сі
По но мар Лі дія Іва нів на, учи тель по чат ко вих кла -
сів, Ло зів ська гім на зія 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 знан ня про зву ки та бук -
ви, ви роб ля ти вмін ня де кла му ва ти вір ші, фор му -
ва ти ін те рес до чи тан ня; роз ви ва ти ус не мов лен -
ня, ак тор ські здіб нос ті, умін ня пра цю ва ти в гру -
пах, уяву, фан та зію; ви хо ву ва ти ба жан ня чи та ти
кни ги, друж ні сто сун ки, ро дин ні по чут тя, ра дість
ко лек тив ної пра ці

Роз роб ка уро ку «Holidays. Merry Christmas»
з ан г лій ської мо ви в 1-му кла сі
По пель нух Оле на Сер гі їв на, учи тель ан г лій ської
мо ви, Сум ська спе ці а лі зо ва на шко ла № 7.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко го — по -
вто ри ти лек си ку те ми, циф ри, прак ти ку ва ти
вжи ван ня од ни ни, мно жи ни імен ни ків в ус но му
мов лен ні; роз ви ва ти вмін ня сприй нят тя тек с ту
на слух; фор му ва ти на вич ки пра виль ної ви мо ви
зву ків; на вча ти мо но ло гіч но го й діа ло гіч но го мов -
лен ня; роз ви ва ти пам’ять, ува гу, ко му ні ка тив ні
здіб нос ті; ви хо ву ва ти ін те рес і по ша ну до тра ди -
цій і куль ту ри ан г ло мов них кра їн; ви хо ву ва ти
куль ту ру спіл ку ван ня

Роз роб ка уро ку «Дже ре ла муд рос ті. Укра їн -
ська на род на ле ген да “Вер ба й Ка ли на”. Піс ня
Н. Май “На на шій Укра ї ні”» з чи тан ня в 3-му
кла сі

КАТАЛОГ ПЕДАГОГІЧНИХ МАТЕРІАЛІВ
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По хо ду но ва Люд ми ла Олек сан д рів на, учи тель по -
чат ко вих кла сів, Хар ків ська шко ла І–ІІІ сту пе нів
№ 80.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко го — за -
кріп лю ва ти уяв лен ня про ле ген ди як од ні з най -
дав ні ших пи сем них пам’яток люд ст ва; за кріп лю -
ва ти по нят тя «фоль к лор», «за гад ка», «ско ро мов -
ка», «при слів’я», «лі чил ка», «гу мо рес ка», «піс ня»,
«каз ка», «ле ген да», «бай ка», фор му ва ти пов ну
орі єн ту валь ну осно ву за пам’ято ву ван ня, чи тан -
ня; роз ви ва ти слу хо ву пам’ять, фо не ма тич ний
слух, мов лен ня; ви хо ву ва ти по чут тя вза є мо до по -
мо ги, лю бов і бе реж ли ве став лен ня до при ро ди,
на ці о наль но-пат рі о тич ні по чут тя

Роз роб ка уро ку «Зна ход жен ня зна чень ви ра -
зів із дуж ка ми. Твор ча ро бо та над за да ча ми. По -
вто рен ня пись мо во го до да ван ня і від ні ман ня»
з ма те ма ти ки в 2-му кла сі
При ємець Світ ла на Во ло ди ми рів на, учи тель по -
чат ко вих кла сів, За по різь кий НВК «Сві та нок».
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле ну те му,
ме та яко го — фор му ва ти вмін ня зна хо ди ти зна -
чен ня ви ра зів з дуж ка ми, твор чо пра цю ва ти над
за да чею; розв’язу ва ти за да чі; по вто ри ти пись мо -
ве від ні ман ня і до да ван ня; роз ви ва ти гнуч кість
мис лен ня, точ ну ма те ма тич ну мо ву; ви хо ву ва ти
лю бов до при ро ди

Роз роб ка уро ку «Ме ло дія — це му зи ки ду -
ша» з му зи ки в 2-му кла сі
При ходь ко Те тя на Во ло ди ми рів на, учи тель му -
зич но го мис тец т ва, Кі ро во град ське НВО № 32
«Спе ці а лі зо ва на за галь но ос віт ня шко ла І–ІІІ сту -
пе нів, по за шкіль ний центр “Шко ла мис тецтв”».
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 — учи ти ор га ні зо ву ва ти свою на вчаль -
ну ді яль ність, ви ко рис то ву ва ти на бу ті знан ня,
зв’яз но ви слов лю ва ти ся, ана лі зу ва ти й від сто ю -
ва ти по тріб ну ін фор ма цію, дбай ли во ста ви ти ся
до сво го здо ров’я; ви яв ля ти іні ці а ти ву, під три му -
ва ти та ке ру ва ти влас ни ми вза є ми на ми з ін ши ми;
по глиб лю ва ти уяв лен ня про мо ву му зи ки; да ти
ви зна чен ня по нят тя «ме ло дія»; ви зна чи ти важ ли -
вість цьо го еле мен та для роз вит ку му зич но го
мис тец т ва; роз ви ва ти во каль но-хо ро ві на вич ки,
му зич но-ху дож нє мис лен ня; ви хо ву ва ти ху дож -
ній смак, ін те рес до кла сич ної му зи ки

Роз роб ка уро ку «По жеж на без пе ка» з основ
здо ров’я в 4-му кла сі
Про дан Оле на Во ло ди ми рів на, учи тель по чат ко -
вих кла сів, Дніп ро дзер жин 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 з основ по жеж ної
без пе ки, пра вил по ве дін ки під час сти хій них лих;
ви хо ву ва ти ін те рес до про фе сії по жеж них; роз -
ви ва ти кміт ли вість, спо сте реж ли вість, ува гу

Роз роб ка уро ку «Від по чи нок і до звіл ля» з ан -
г лій ської мо ви в 4-му кла сі
Пу зяк Світ ла на Сте па нів на, учи тель ан г лій ської
мо ви, Ве ли ко ла зів ська шко ла Ужго род сько го
рай о ну За кар пат 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 revise the vocabulary of
the topic; to develop listening, reading and writing
skills; to develop pupil’s communicative skills; to
develop pupils’ imaginative thinking on the subject;
to talk about family leisure time

Роз роб ка уро ку «У гос тях у лі со вих меш кан -
ців» з ук ра їн ської мо ви в 2-му кла сі
Рад чен ко Ал ла Сер гі їв на, учи тель по чат ко вих
кла сів, Єміль чин 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 — на вчи ти пра цю ва ти з де фор мо ва -
ним тек с том; фор му ва ти вмін ня скла да ти опис
пред ме та за опор ни ми сло ва ми; зба га чу ва ти слов -
ни ко вий за пас; роз ви ва ти твор чі здіб нос ті мов -
лен ня; ви хо ву ва ти лю бов до при ро ди, тур бот ли ве
став лен ня до лі со вих меш кан ців

Роз роб ка уро ку «Що ми зна є мо про на шу
кра ї ну — Укра ї ну» з при ро доз нав ст ва в 2-му
кла сі
Рас ка зо ва Ган на Во ло ди ми рів на, учи тель по чат -
ко вих кла сів, Ге ні че 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 пер вин не уяв лен ня про
Укра ї ну як не за леж ну дер жа ву, про усві дом лен ня
своєї при на леж нос ті до дер жа ви; ба жан ня пі зна -
ва ти особ ли вос ті її при род них умов; вчи ти роз по -
ві да ти про Укра ї ну; ви хо ву ва ти по чут тя гід нос ті й
гор дос ті за свій на род, ін те рес до пі знан ня ба га тої
іс то рії дер жа ви, ба жан ня ви вча ти та збе рі га ти на -
род ні тра ди ції

Роз роб ка уро ку «Шкіль не жит тя» з ан г лій -
ської мо ви в 3-му кла сі
Ри бак На та лія Ва си лів на, учи тель ан г лій ської мо -
ви, Ні жин ська гім на зія № 3 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 — за крі пи ти на зви днів тиж ня, на -
вчаль них пред ме тів, прак ти ку ва ти їх ужи ван ня
в мов лен ні; на вча ти зв’яз но ви слов лю ва ти дум -
ку, за пи ту ва ти й роз по ві да ти про улюб ле ний
урок і роз клад уро ків; удос ко на лю ва ти на вич ки
ін ди ві ду аль ної й пар ної ро бо ти; роз ви ва ти на -
вич ки чи тан ня, ро бо ти з тек с том, ло гіч не мис -
лен ня, вмін ня пра цю ва ти в па рі, пам’ять, ува гу,
мов ну здо гад ку, мов лен нє ву ре ак цію, фо не -
матич ний слух; ак ти ві зу ва ти і сис те ма ти зу ва ти
ви вче ні лек сич ні оди ни ці й гра ма тич ні струк ту -
ри; ви хо ву ва ти ін те рес до на вчан ня, по зи тив не
став лен ня до ви вчен ня ан г лій ської мо ви, лю бов
до шко ли

Роз роб ка уро ку «По нят тя про ре чен ня.
Основ ні озна ки ре чен ня» з ук ра їн ської мо ви
в 2-му кла сі
Ри жук Світ ла на Ана то лі їв на, учи тель по чат ко вих
кла сів, Сла вут ська шко ла № 6 Хмель ницької 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 по нят тя про
ре чен ня як оди ни цю мов лен ня, що ви ра жає за -
кін че ну дум ку; роз ви ва ти вмін ня роз різ ня ти
на слух за вер ше не і не за вер ше не ре чен ня; ви хо -
ву ва ти доб ро зич ли ве став лен ня до при ро ди

Ме то дич на роз роб ка «Дик тан ти на про ти по -
жеж ну те ма ти ку» з ук ра їн ської мо ви й основ
здо ров’я для 1–4-х кла сів
Ро зу мей ко На та лія Про ко пів на, учи тель, При -
луць ка шко ла № 13 іме ні Свя ти те ля Іоаса фа Бєл -
го род сько го Чер ні гів ської обл.
Ано та ція: Різ но ма ніт не ви ко ри стан ня про по но -
ва них дик тан тів спри я ти ме по ліп шен ню мов ної
гра мот нос ті уч нів, при щеп лен ню їм на ви чок по -
вод жен ня з вог нем, умін ню за по бі га ти по же жам

Роз роб ка уро ку «Від ні ман ня 40–8» з ма те ма -
ти ки в 2-му кла сі
Ро ма ні хі на Нео ні ла Во ло ди ми рів 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 на за яв ле ну те му,
ме та яко го — да ти прак тич ні на вич ки від ні ман ня
ви ду 40–8; за кріп лю ва ти знан ня роз ряд них оди -
ниць, скла ду чис ла; учи ти ана лі зу ва ти і розв’язу -
ва ти за вдан ня, пра цю ва ти са мо стій но та гра мот -
но офор м ля ти ро бо ту

Роз роб ка уро ку «Ліч ба в ме жах 20. Розв’язу -
ван ня при кла дів та за дач» з ма те ма ти ки в 1-му
кла сі
Ро ма ши на Ла ри са Андрі їв на, учи тель по чат ко вих
кла сів, Ду бо ви ків ська шко ла Ва силь ків сько го
рай о ну Дніп ро пет ров ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко го —
фор му ва ти клю чо ві пред мет ні ком пе тен т нос ті
(вмін ня вчи ти ся: розв’язу ва ти за да чу і при кла ди
на від ні ман ня, удос ко на лю ва ти об чис лю валь ні
на вич ки в ме жах 20; крес ли ти від різ ки за тек с то -
вою умо вою, ор га ні зо ву ва ти на вчаль ну ді яль -

ність); роз ви ва ти ува гу, пам’ять, ло гіч не мис лен -
ня, ма те ма тич не мов лен ня; про дук тив но спів пра -
цю ва ти в па рі, ви яв ля ти іні ці а ти ву, під три му ва ти
й ке ру ва ти влас ни ми вза є ми на ми з ін ши ми; спри -
я ти ви хо ван ню ін фор ма цій но-ко му ні ка тив ної
куль ту ри, ви хо ву ва ти куль ту ру офор м лен ня
пись мо вих ро біт, ін те рес до на вчан ня, праг нен ня
до по мог ти ін шим

Роз роб ка уро ку «Ви го тов лен ня ва лен тин ки»
з об ра зот вор чо го мис тец т ва в 4-му кла сі спе ці -
аль ної шко ли
Ру дик Лю бов Во ло ди ми рів на, учи тель по чат ко вих
кла сів, Балт ська спе ці аль на шко ла-ін тер нат
№ 1 Оде ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко го —
роз ши ри ти знан ня про День Свя то го Ва лен ти на,
ознай о ми ти з ви да ми ва лен ти нок, з тех но ло гією
ви го тов лен ня ва лен тин ки в тех ні ці 3-Д ап лі ка цій;
удос ко на лю ва ти вмін ня ви рі за ти і скле ю ва ти па -
пір; роз ви ва ти пі зна валь ну ак тив ність, уяву, мис -
лен ня, точ ність ру хів, на оч но-об раз не мис лен ня,
зо ро ве сприй нят тя, ува гу, дріб ну мо то ри ку рук;
ви хо ву ва ти аку рат ність, ес те тич ний смак, по чут -
тя лю бо ві до ближ ніх; спри я ти роз вит ку вмінь
ана лі зу ва ти об’єк ти сприй нят тя; удос ко на лю ва ти
вмін ня орі єн ту ва ти ся в прос то рі, зна хо ди ти сут -
тє вий зв’язок між пред ме та ми

Роз роб ка уро ку «Вес на в жит ті тва рин»
з при ро доз нав ст ва в 2-му кла сі
Сав чук Га ли на Фе до рів на, учи тель по чат ко вих
кла сів, Ко вель  ська шко ла № 7 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 вес ня ні змі ни
в при ро ді; ді зна ти ся про особ ли вос ті жит тя тва -
рин на вес ні, про вза ємо зв’яз ки в при ро ді; роз ви -
ва ти спо сте реж ли вість; ви хо ву ва ти тур бот ли ве
став лен ня до тва рин

Роз роб ка уро ку «Ди во виж ний світ ка зок на -
ро дів Євро пи» із за ру біж ної лі те ра ту ри в 2-му
кла сі
Са мой лен ко Іри на Вік то рів на, учи тель по чат ко -
вих кла сів, Ко но топ ська шко ла № 11 Сум -
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 ки на ро дів Євро пи; вчи ти зв’яз но, ло гіч но, по -
слі дов но ви кла да ти свої дум ки; ро зу мі ти мо раль -
ний зміст ка зок; роз ви ва ти мов не чут тя, уяву,
твор чі здіб нос ті ді тей; ви хо ву ва ти ба жан ня
попов ню ва ти свої знан ня, праг нен ня до доб ра й
спра вед ли вос ті

Роз роб ка уро ку «Спор тив ні іг ри» з фі зич ної
куль ту ри в 3-му кла сі
Са у лі на Оле на Бо ри сів на, учи тель фі зич но го
вихо ван ня, Дніп ро дзер жин ська шко ла № 4
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 — ознай о ми ти зі спор тив ни ми іг ра ми;
за ці ка ви ти у ви вчен ні но вих спор тив них ігор;
фор му ва ти на вич ки гру по вої ро бо ти

Роз роб ка уро ку «Вжи ван ня у мов лен ні спо -
рід не них слів» з ук ра їн ської мо ви в 4-му кла сі
Се лю чен ко Оле на Дмит рів на, учи тель по чат ко -
вих кла сів, Кми тів ська спе ці аль на шко ла-ін тер -
нат 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 — удос ко на лю ва ти знан ня про спо рід -
не ні сло ва; на вча ти ви ді ля ти ко рінь у по да них
спіль но ко ре не вих сло вах; фор му ва ти на вич ки
скла дан ня зв’яз но го ви слов лю ван ня; роз ши рю ва -
ти ак тив ний слов ник; роз ви ва ти зо ро ву та слу хо ву
ува гу й пам’ять, мов не ди хан ня, дріб ну мо то ри ку
паль ців рук; ви хо ву ва ти лю бов і бе реж ли ве став -
лен ня до тва рин, пта хів, умін ня обе рі га ти при ро ду

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»
з на вчан ня гра мо ти в 1-му кла сі
Се ме нець Іри на Оле гів на, учи тель, Жи то мир -
ський НВК № 25.
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Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко го — ви -
хо ву ва ти лю бов до пра ці, по ва гу до тру дів ни ків,
вчи ти пра цю ва ти спіль но; зба га чу ва ти слов ни ко -
вий за пас, роз ви ва ти фо не ма тич ний слух, мов -
лен ня, мис лен ня, ува гу, пі зна валь ний ін те рес,
вмін ня чи та ти текст в осо бах, удос ко на лю ва ти на -
вич ки пра виль ної ви мо ви; фор му ва ти на вич ки
чи тан ня слів з бук вою «Ю ю», звич ку до пла ну -
ван ня влас них дій

Роз роб ка уро ку «Ле ся Укра їн ка “Бі да на -
вчить”» з лі те ра тур но го чи тан ня в 4-му кла сі
Се ме нюк Іри на Сер гі їв на, учи тель по чат ко вих
кла сів, Сла вут ська шко ла № 6 Хмель ницької 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 кли ка ти ін те рес до твор чос ті Ле -
сі Укра їн ки; про дов жи ти знай о ми ти з лі те ра тур -
ною каз кою, по ка за ти, що мо раль тво ру мо же бу -
ти за кла де на в на зві каз ки «Бі да на вчить»; про -
дов жу ва ти роз ви ва ти вмін ня ви зна ча ти дій о вих
осіб, ви ді ля ти го лов ну дум ку тво ру, ви слов лю ва ти
своє став лен ня до про чи та но го; фор му ва ти вмін -
ня стис ло го пе ре ка зу; удос ко на лю ва ти пра виль -
ність, швид кість, ви раз ність чи тан ня; ви хо ву ва ти
ін те рес до на род ної муд рос ті, ба жан ня вчи ти ся

Роз роб ка уро ку «Не ро би ін шо му то го, чо го
сам не лю биш. Іван Фран ко “Ли сич ка і Жу ра -
вель”» з лі те ра тур но го чи тан ня в 3-му кла сі
Се мюк Ін на Арте мів на, ди рек тор, Кри во різь ка
шко ла № 46 Дніп ро пет ров ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко го —
ознай о ми ти з по нят тям «лі те ра тур на каз ка»; вчи -
ти ви раз но ін то ну ва ти каз ку, пра виль но чи та ти
в осо бах, ана лі зу ва ти каз ко ві сю же ти, роз кри ва -
ти мо ти ви вчин ків дій о вих осіб, ри си їх ха рак те -
рів; роз ви ва ти зв’яз не мов лен ня, кри тич не мис -
лен ня, зба га чу ва ти слов ни ко вий за пас; ви хо ву -
вати ба жан ня ді ли ти ся з дру гом, гос тин ність,
пра це люб ність, щед рість, при щеп лю ва ти доб ро -
зич ли ве став лен ня до лю дей, по чут тя лю бо ві
до рід но го сло ва, до при ро ди

Роз роб ка уро ку «Зву ки [т], [т?]. По зна чен ня
їх бук ва ми Т, т («те»). Спо сте ре жен ня за зна чен -
ням слів, які ви мов ля ють ся і пи шуть ся од на ко -
во» з на вчан ня гра мо ти й чи тан ня в 1-му кла сі
Се ни чак Лю бов Ми хай лів на, учи тель по чат ко вих
кла сів, Ці нів ська шко ла Рож ня тів сько го р-ну Іва -
но-Фран ків ська обл..
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле ну те му,
ме та яко го — ознай о ми ти з бук ва ми Т, т («те»), їх
ал фа віт ною на звою та зву ко вим зна чен ням; ви -
роб ля ти на вич ки чи тан ня скла дів, слів з бук вою
«т»; роз ши ри ти прак тич не уяв лен ня про зна чен -
ня слів, які ви мов ля ють ся і пи шуть ся од на ко во;
роз ви ва ти ло гіч не мис лен ня та ува гу; ви хо ву ва ти
доб ро зич ли вість і ба жан ня до по ма га ти ін шим

Ме то дич на роз роб ка «Каз ка вчить» для
3–4-х кла сів
Си ниць ка Іри на Ми ко ла їв на, учи тель по чат ко вих
кла сів, Дніп ро дзер жин ська шко ла № 5 ім. Г. Ро ма -
но вої Дніп ро пет ров ської обл.
Ано та ція: У ма те рі а лі ав тор ка пи ше: «Не має на
сві ті жод ної лю ди ни, що бай ду же ста ви ла ся б
до каз ки. Щой но ма ля по чи нає ро зу мі ти мо ву ма -
те рі, во но чує пер шу каз ку Каз ка суп ро вод жує
ди ти ну до до рос ло го жит тя, вчить роз піз на ва ти
доб ро і бо ро ти ся зі злом, на вчає бу ти ро зум ним,
чем ним, силь ним і спра вед ли вим. Че рез каз ку
кра ще за сво юють ся жит тє ві нор ми, ви хо ву ють ся
най ви щі люд ські чес но ти. А на уро ках че рез каз -
ку ді ти швид ко і міц но за сво юють най склад ні ші
пра ви ла»

Роз роб ка уро ку «“Ми — ді ти Укра ї ни”. Ро бо -
та з ди тя чою книж кою. Роз ви ток зв’яз но го мов -
лен ня» з на вчан ня гра мо ти в 1-му кла сі
Сич Ле ся Ми хай лів на, учи тель по чат ко вих кла сів,
Стру тин ська шко ла Зо ло чів сько го р-ну Львів -
ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко го — за -
крі пи ти знан ня про Укра ї ну, її сим во ли, роз ши ри -

ти і по гли би ти по нят тя «я — гро ма дя нин Укра ї -
ни»; роз ви ва ти ук ра їн ське мов лен ня ді тей, кру го -
зір; ви хо ву ва ти лю бов і по ва гу до Укра ї ни, її сим -
во лів, тра ди цій, об ря дів; фор му ва ти пат рі о тизм,
лю дя ність, пра цьо ви тість; за охо чу ва ти тво ри ти
доб ро, здо бу ва ти знан ня, що би бу ти гід ним уч нем
своєї рід ної шко ли і гро ма дя ни ном своєї дер жа ви

Роз роб ка уро ку «Скла дан ня роз по ві ді за
планом і опор ни ми сло ва ми» з ук ра їн ської мо ви
в 3-му кла сі
Сі мак Оль га Юрі їв на, учи тель по чат ко вих кла сів,
Бор т ниць кий НВК Ду бен сько го рай о 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 — по гли би ти уяв лен ня про текст, зок -
ре ма про текст-роз по відь, вчи ти ба чи ти і ро зу мі -
ти пре крас не в при ро ді, удос ко на лю ва ти вмін ня
ви слов лю ва ти по чут тя і за хоп лен ня, ви ра жа ти їх
у пись мо вій фор мі; до по мог ти від чу ти яс к ра вість
осін ніх барв, щед рість осе ні; роз ши рю ва ти слов -
ни ко вий за пас; ви хо ву ва ти лю бов до при ро ди та
по ва гу до лю дей пра ці

Ме то дич на роз роб ка «Про ве ден ня ін тег ро ва -
них днів у по чат ко вій шко лі»
Сі у ка єва Окса на Ана то лі їв на, учи тель по чат ко -
вих кла сів, Ко рос тен ська мі ська гім на зія Жи то -
мир ської обл.
Ано та ція: Роз роб ка ін тег ро ва но го дня уро ків, ме -
та яко го — про дов жи ти знай ом ст во з твор чіс тю
Л. Глі бо ва, роз ши рю ва ти слов ни ко вий за пас,
роз ви ва ти ви раз ність чи тан ня; роз ви ва ти мов -
лен ня ді тей, скла да ю чи каз ки, бу ду ю чи ха рак те -
рис ти ки ознак, дій, кон к рет них, об раз них ознак
пред ме тів; удос ко на лю ва ти вмін ня ма лю ва ти
фар ба ми; про бу ди ти ін те рес і лю бов до на род но -
го де ко ра тив но-при клад но го мис тец т ва; по знай -
о ми ти з іс то рією на род ної іг раш ки, тех ні кою ви -
го тов лен ня свис тун ця, на вчи ти лі пи ти з гли ни
свис тун ця

Роз роб ка уро ку «“Ти зна єш, що ти — лю ди -
на?” (Ва силь Си мо нен ко)» з ук ра їн ської мо ви
в 4-му кла сі
Сі ян ко Ва лен ти на Ми хай лів на, учи тель по чат ко -
вих кла сів, 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 -
знай о ми ти з твор чіс тю В. Си мо нен ка, жит тє вим
шля хом по ета; про слід ку ва ти за роз вит ком проб -
ле ми, по став ле ної Си мо нен ком, в ін ших тво рах
пись мен ни ків су час нос ті; вчи ти скла да ти тек с ти-
мір ку ван ня; роз ви ти вмін ня утво рю ва ти спіль но -
ко ре не ві при кмет ни ки від імен ни ків, до би ра ти
си но ні ми; роз ви ва ти фан та зію, об раз не мис лен -
ня; ви хо ву ва ти по чут тя люд ської гід нос ті

Роз роб ка уро ку «В. Су тє єв “Під гри бом”» з лі -
те ра тур но го чи тан ня в 2-му кла сі спе ці аль ної
шко ли
Скля рен ко На та лія Пет рів на, учи тель по чат ко вих
кла сів, Хар ків ська спе ці аль на шко ла-ін тер нат
І–ІІІ сту пе нів № 12.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко го —
ознай о ми ти з ко рот ки ми ві до мос тя ми з біо гра фії
В. Су тє є ва, зміс том каз ки «Під гри бом», по нят тям
«діа лог»; учи ти ви раз но го чи тан ня, слу ха ти і ро -
зу мі ти про чи та не; удос ко на лю ва ти на вич ки
швид ко го чи тан ня; при щеп лю ва ти ін те рес до чи -
тан ня; роз ви ва ти мов лен ня і ува гу, умін ня ви -
слов лю ва ти свою по зи цію і до во ди ти її, ви ко рис -
то ву ю чи текст; ко ре гу ва ти мов ний роз ви ток, роз -
ши рю ва ти слов ни ко вий за пас; ви хо ву ва ти
чуй  ність і доб ро ту, умін ня слу ха ти дум ку то ва ри -
шів, по ва гу один до од но го, лю бов до при ро ди;
здій с ню ва ти про фі лак ти ку по ру шен ня по ста ви,
сте жи ти за охо ро ною зо ру

Роз роб ка уро ку «“Ні, я жи ва! Я бу ду віч но
жи ти!..”. Твор чість Ле сі Укра їн ки» з лі те ра тур но -
го чи тан ня в 3-му кла сі
Смаль Лі лія Олек сі їв на, учи тель по чат ко вих кла -
сів, Пе ре сла ви чів 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 — роз ши ри ти знан ня про жит тя
і твор чість Ле сі Укра їн ки; фор му ва ти на вич ки ви -
раз но го чи тан ня, умін ня від чу ва ти емо цій ний
зміст по езії; роз ви ва ти твор чу уяву і мис лен ня;
ви хо ву ва ти ін те рес до по етич но го сло ва

Роз роб ка уро ку «Ви ди ко рис них ко па лин.
Ви ко ри стан ня ко рис них ко па лин у гос по дар -
ській ді яль нос ті лю ди ни» з при ро доз нав ст ва в 3-
му кла сі
Смір но ва Люд ми ла Ми ко ла їв на, учи тель по чат ко -
вих кла сів, Він ниць кий НВК «За галь но ос віт ня
шко ла І–ІІІ сту пе нів — гу ма ні тар но-ес те тич ний
ко ле гі ум № 29».
Ано та ція: Роз роб ка уро ку на за яв ле ну те му

Роз роб ка уро ку «Zoo. Animals» з ан г лій ської
мо ви в 1-му кла сі
Сні жок Люд ми ла Ми ро сла вів на, учи тель ан г лій -
ської мо ви, Тер но піль  ська шко ла № 27.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле ну те му.
Objectives: to learn animal words; to practice animal
words in the form of a chant; to develop com mu -
nicative skills using active vocabulary; to develop
speaking, listening, reading and handwriting skills;
to develop pupils’ attention, imagination and me mo -
ry; to teach students collective and pair work; to
teach students to be creative and hardworking; to
bring up to be kind with animals

Роз роб ка уро ку «Пря ма лі нія. Точ ка. Від рі -
зок. Про мінь. По рів нян ня від різ ків за дов жи -
ною» з ма те ма ти ки в 1-му кла сі
Со вик Ін на Ле о ні дів на, учи тель по чат ко вих кла -
сів, Мат ві їв ський НВК Шум сько го р-ну Тер но -
піль  ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле ну те му,
ме та яко го — вчи ти роз різ ня ти гео мет рич ні по -
нят тя: «пря ма», «від рі зок», «про мінь», «точ ка»,
зоб ра жа ти точ ку, пря му лі нію, про мінь, від рі зок;
роз ви ва ти мис лен ня, пам’ять, ува гу, уяву, пі зна -
валь ну ак тив ність, ма те ма тич не мов лен ня; спри я -
ти ви хо ван ню ін фор ма цій но-ко му ні ка тив ної
куль ту ри; ви хо ву ва ти куль ту ру офор м лен ня
пись мо вих ро біт, ін те рес до на вчан ня, ста ран -
ність, лю бов до при ро ди

Роз роб ка уро ку «Урок-роз дум. “А як би
ви вчи ни ли?” За тво ром В. О. Су хо млин сько го
“Гор ба тень ка дів чин ка”» з чи тан ня в 2-му кла сі
Со кир ко Люд ми ла Ми ко ла їв на, учи тель по чат ко -
вих кла сів, Єміль чин ська гім на зія 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 — ознай о ми ти з тво ром В. Су хо -
млин сько го; на вча ти да ва ти ха рак те рис ти ку
голов ним дій о вим осо бам, ана лі зу ва ти й оці ню -
ва ти їх по ве дін ку та вчин ки, ро би ти ви снов ки
що до про чи та но го; роз ви ва ти ви раз не чи тан ня,
зв’яз не мов лен ня, умін ня ви сло ви ти свою дум -
ку, ці ну ва ти дум ки то ва ри шів, пра цю ва ти
у спів друж нос ті; ви хо ву ва ти доб ро ту і чуй ність,
ви кли ка ти ба жан ня на слі ду ва ти доб рі спра ви
од но літ ків

Роз роб ка уро ку «Чо му во се ни доб ре рос туть
гри би?» з при ро доз нав ст ва в 2-му кла сі
Со лод ка На та лія Олек сі їв на, учи тель по чат ко вих
кла сів, Куп’ян ська гім на зія № 2 Хар 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 — фор му ва ти уяв лен ня
про гри би як окре мий вид жи вих ор га ніз мів; про -
дов жу ва ти вчи ти роз різ ня ти їс тів ні і не їс тів ні
гри би; по вто ри ти пра ви ла зби ран ня гри бів; роз -
ви ва ти пі зна валь ну ак тив ність, умін ня спо сте рі -
га ти, мис лен ня; ви хо ву ва ти по ва гу і лю бов
до при ро ди, куль ту ру по ве дін ки

Роз роб ка уро ку «Пра ви ла без печ но го ко рис -
ту ван ня Інтер не том при по шу ку ін фор ма цій них
ма те рі а лів (по ві дом лень)» з ін фор ма ти ки в 4-му
кла сі

КАТАЛОГ ПЕДАГОГІЧНИХ МАТЕРІАЛІВ
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Со ро ка Артем Іго ро вич, учи тель ін фор ма ти ки,
При луць ка шко ла № 9 Чер ні гів ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко го —
сфор му ва ти уяв лен ня про Інтер нет та елек т рон не
спіл ку ван ня, ознай о ми ти з Web-сто рін ка ми для
ді тей, з пра ви ла ми без печ ної ро бо ти в Інтер не ті,
за без пе чу ва ти ін фор ма цій ну без пе ку уч нів шля -
хом при щеп лен ня їм на ви чок від по ві даль ної по -
ве дін ки в ін фор ма цій но-ко му ні ка цій но му се ре -
до ви щі; роз ви ва ти ло гіч не мис лен ня, твор чі
здібнос ті, до слід ниць ку ак тив ність; ви хо ву ва ти
в уч нів ін фор ма цій ну куль ту ру, дис цип лі но ва -
ність при ро бо ті в Інтер не ті, ак тив ність, умін ня
са мо стій но здо бу ва ти знан ня

Роз роб ка уро ку «Роз мно жен ня квіт ко вих
рос лин. Умо ви рос ту і роз вит ку рос лин. Спо со би
роз мно жен ня рос лин» з при ро доз нав ст ва в 3-му
кла сі
Со ро ка На та лія Юрі їв на, учи тель по чат ко вих кла -
сів, При луць ка шко ла № 9 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 — фор му ва ти по нят тя «за пи лен ня»,
ознай о ми ти з різ ни ми спо со ба ми роз мно жен ня
рос лин, умо ва ми рос ту і роз вит ку; роз ви ва ти спо -
сте реж ли вість, умін ня ана лі зу ва ти, до слід ниць -
кий під хід до ви вчен ня при ро ди; ви хо ву ва ти бе -
реж ли ве став лен ня до рос лин

Про ект «На ша ву ли ця (іс то рич не кра єз нав -
ст во)» з лі те ра тур но го чи тан ня в 4-му кла сі
Спі ци на Оль га Во ло ди ми рів на, учи тель по чат ко -
вих кла сів, Ки їв ська гім на зія № 153 ім. О. С. Пуш -
кі на.
Ано та ція: Про ект при свя че но влас ним іме нам,
які ста ли за галь ни ми на зва ми

Роз роб ка уро ку «Ори га мі, ви го тов лен ня ви -
ро бів тех ні кою ори га мі. Краб» з тру до во го на -
вчан ня в 3-му кла сі
Сталь ма шев ська Ма ри на Ми ко ла їв на, учи тель
по чат ко вих кла сів, Він ниць кий гу ма ні тар но-ес те -
тич ний ко ле гі ум № 29.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле ну те му,
ме та яко го — про дов жи ти ви вчен ня основ тех ні ки
ори га мі; на вчи ти ви го тов ля ти кра ба з ви ко ри стан -
ням тех ні ки ори га мі; за крі пи ти вмін ня скла да ти па -
пір за схе мою; роз ви ва ти на вич ки ро бо ти з па пе -
ром, дріб ну мо то ри ку рук; ви хо ву ва ти по зи тив ні
емо ції й по чут тя в про це сі пі зна валь ної ді яль нос ті

Роз роб ка уро ку «Ознай ом лен ня з ко лек цією
гір ських по рід рід но го краю» з при ро доз нав ст ва
в 1-му кла сі
Сте цен ко Оль га Олек сан д рів на, учи тель по чат ко -
вих кла сів, 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 — на вча ти роз піз на ва ти 2–3 ви ди
гірських по рід своєї міс це вос ті; ознай о ми ти
з мето да ми їх до бу ван ня; роз ви ва ти сві то гляд,
мов лен ня; ви хо ву ва ти пі зна валь ний ін те рес
до на вко лиш ньо го сві ту, ощад ли ве став лен ня
до при род них ба гатств, дбай ли ве став лен ня до на -
вко  лиш ніх пред ме тів

Ме то дич на роз роб ка «Ви ко ри стан ня ці ка -
вих за вдань і вправ з ло гі ки — осно ва

розвит ку ма те ма тич них здіб нос тей мо лод ших
шко ля рів»
Стець ко На та лія Ми ко ла їв на, учи тель по чат ко вих
кла сів, Єміль чин ська гім на зія Жи то мир ської обл.
Ано та ція: У по сіб ни ку вмі ще но ці ка ві за вдан ня
та впра ви з ло гі ки для роз вит ку ло гіч но го мис лен -
ня ді тей мо лод шо го ві ку. За вдан ня, за да чі та впра -
ви спря мо ва ні на фор му ван ня та ких ро зу мо вих
опе ра цій, як ви ді лен ня іс тот них ознак, зна ход -
жен ня за ко но мір нос тей, кла си фі ка ція по нять
і суд жень, зна ход жен ня ал го рит мів розв’язань,
здій с нен ня пе ре тво рень і умо ви во дів 

Роз роб ка уро ку «Сто рін ки з жит тя Ле сі Укра -
їн ки. Кар ти ни при ро ди у тво рах Ле сі Укра їн ки.
“З гір на до ли ну”, “Бар ві ноч ку мій хре ща тий”»
з лі те ра тур но го чи тан ня у 2-му кла сі

Су хо лє то ва Оль га Олек сі їв на, учи тель по чат ко -
вих кла сів, Кри во різь ка за галь но ос віт ня шко ла
№ 126 Дніп ро пет ров ської обл..
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко го —
ознай о ми ти з тво ра ми ве ли кої ук ра їн ської по ете -
си, вдос ко на лю ва ти тех ні ку чи тан ня вір шо ва них
тво рів, ви раз ність, ар тис тич ність чи тан ня; на вча -
ти по мі ча ти кра су і не по втор ність при ро ди, роз -
ви ва ти пам’ять, ес те тич ний смак; ви хо ву ва ти лю -
бов до рід но го краю, ху дож ньо го сло ва

Роз роб ка уро ку «При го лос ні зву ки. Спо сте -
ре жен ня за іс тот ни ми озна ка ми при го лос них
зву ків. Бук ви, що по зна ча ють при го лос ні зву ки»
з ук ра їн ської мо ви в 2-му кла сі
Су хо ру ко ва Ал ла Фе до рів на, учи тель по чат ко вих
кла сів, Си нель ни ків ська шко ла № 1 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 вто ри ти і по гли би ти знан ня про
при го лос ні зву ки та спо сіб по зна чен ня їх на пись -
мі, роз ви ва ти вмін ня роз різ ня ти при го лос ні зву -
ки за їх ар ти ку ля цій ни ми влас ти вос тя ми та за ха -
рак те ром зву чан ня; ви хо ву ва ти лю бов до кві тів,
ба жан ня обе рі га ти при ро ду

Роз роб ка уро ку «За кріп лен ня букв Дд, зву ків
[д], [д’]» з на вчан ня гра мо ти в 1-му кла сі
Та ніч Світ ла на Ле о ні дів на, учи тель по чат ко вих
кла сів, Тро їць ка шко ла По пас нян сько го рай о 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 — удос ко на лю ва ти на вич ки чи -
тан ня з ви вче ни ми бук ва ми, умін ня пра цю ва ти
з тек с том; фор му ва ти по зи тив не став лен ня до
на вчан ня; спо ну ка ти ста ви ти ся до кни ги як до
дже ре ла знань, муд ро го по рад ни ка в жит ті;
спри я ти роз вит ко ві твор чих здіб нос тей, умінь
фан та зу ва ти, бе рег ти при ро ду; ви хо ву ва ти по -
чут тя гли бо кої лю бо ві до люд ської пра ці, Бать -
ків щи ни

Роз роб ка уро ку «Пра ва ди ти ни» з основ здо -
ров’я в 2-му кла сі
Та ра нець Ал ла Юрі їв на, учи тель по чат ко вих кла -
сів, Гло бин ська гім на зія № 1 ім. В. Є. Кур чен ка
Пол тав 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 «пра во», ознай -
о ми ти з дер жав ни ми до ку мен та ми про пра ва ди -
ти ни, фор му ва ти уяв лен ня про основ ні пра ва ді -
тей; з’ясу ва ти, які пра ва каз ко вих ге ро їв по ру шу -
ва ли ся, як мо жуть по ру шу ва ти ся пра ва ди ти ни,
як за по біг ти та ким по ру шен ням; роз ви ва ти вмін -
ня ана лі зу ва ти й уза галь ню ва ти, чіт ко ви слов лю -
ва ти свою дум ку, пра цю ва ти са мо стій но, у па рі,
у гру пі; ви хо ву ва ти ба жан ня на вча ти ся, пік лу ва -
ти ся про своє здо ров’я, по ва жа ти пра ва ін ших,
пат рі о тич ні по чут тя

Роз роб ка уро ку «Сим во ли рід но го краю»
з пред ме та «Ко рек ція вад роз вит ку (для ді тей
з ва да ми зо ру)» в 4-му кла сі
Та ра ну шен ко Іри на Ми ко ла їв на, учи тель по чат -
ко вих кла сів, 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: План-кон с пект уро ку, ме та яко го —
роз ши рен ня знань про сим во лі ку рід но го краю;
зба га чен ня знань про на род ні сим во ли і тра ди -
ції, пов’яза ні з ни ми; ви хо ван ня по ва ги до сим -
во лі ки, пат рі о тич них по чут тів; фор му ван ня
нави чок по вод жен ня під час уро чис тих по дій;
ко рек ція зо ро во го й слу хо во го сприй нят тя; роз -
ви ток за галь них ро зу мо вих дій — умін ня слу ха -
ти, пра цю ва ти за пла ном; роз ви ток та ак тив не
вклю чен ня в про цес пі знан ня збе ре же них
аналі за то рів; зба га чен ня слов ни ко во го за па су;
роз ви ток дріб ної мо то ри ки, ору дій них дій; ко -
рек ція осо бис тос ті; про буд жен ня впев не нос ті
в со бі

Роз роб ка уро ку «Що та ке ґрунт? До слід ниць -
ка ла бо ра то рія: ґрунт» з при ро доз нав ст ва в 1-му
кла сі

Та тен ко Оле на Ва си лів 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 — да ти по нят тя про ґрунт і йо го влас -
ти вос ті; у про це сі до слі дів уста но ви ти йо го склад;
ді зна ти ся про ґрун ти рід но го краю; роз ви ва ти до -
слід ниць кий під хід при ви вчен ні при род них
об’єк тів; ви хо ву ва ти дбай ли ве став лен ня до при -
ро ди рід но го краю

Роз роб ка уро ку «По слі дов ність чи сел від
0 до 10. Чис ло 0. До да ван ня і від ні ман ня 0» з ма -
те ма ти ки в 1-му кла сі
Тер зі На та лія Сте па нів на, учи тель по чат ко вих
кла сів, Дніп ро руд нен ська спе ці а лі зо ва на шко ла
«Сві точ» Ва си лів сько го рай о 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 — роз гля ну ти ви пад ки до да ван ня і від -
ні ман ня 0; за крі пи ти ну ме ра цію чи сел у 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 зв’яз не мов -
лен ня, ло гіч не мис лен ня; ви хо ву ва ти ак тив ність,
по чут тя вза є мо до по мо ги

Під сум ко вий урок з те ми «При кмет ник»
з укра їн ської мо ви в 2-му кла сі
Ти мо щук Люд ми ла Пав лів на, учи тель по чат ко вих
кла сів, Но во во лин ська за галь но ос віт ня шко ла
I–III сту пе нів № 6 Во лин 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 при кмет -
ник: на які пи тан ня від по ві да ють при кмет ни ки,
як змі ню ють ся, яку роль ві ді гра ють у мов лен ні;
роз ви ва ти вмін ня вжи ва ти при кмет ни ки в ус но -
му та пи сем но му мов лен ні, зба га чу ва ти слов ни -
ко вий за пас; роз ви ва ти твор че мис лен ня; ви хо ву -
ва ти лю бов до пта хів

Ме то дич на роз роб ка «Ча рів на кни жеч ка»
з при ро доз нав ст ва для 1–4-х кла сів
Ти щен ко Лі лія Вік то рів на, учи тель по чат ко вих
кла сів, Но вов’язів ська шко ла Юр’їв сько го р-ну
Дніп ро пет ров ської обл..
Ано та ція: Роз роб ка міс тить твор чі до роб ки до
уро ків при ро доз нав ст ва, чи тан ня, які до по мо -
жуть роз кри ти чу до вий світ у жи вих фар бах, яс к -
ра вих і тре пет них зву ках, у каз ці та грі. Ре ко мен -
до ва но вчи те лям по чат ко вих кла сів для ви ко ри -
стан ня на уро ках та в по за уроч ний час

Роз роб ка уро ку «За кріп лен ня ви вче ної бук -
ви Тт (те)» з на вчан ня гра мо ти в 1-му кла сі
То до рен ко Оле на Ва си лів 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: 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 зву ки
[т], [т’], чи та ти скла ди, сло ва, ре чен ня, текст із ви -
вче ною бук вою; удос ко на лю ва ти на вич ку пра -
виль но й швид ко чи та ти злит тя з бук вою Тт (те);
по пов ни ти слов ни ко вий за пас сло ва ми на те му
«Те атр»; по гли би ти знан ня про пра ви ла по ве дін ки
в те ат рі; ви хо ву ва ти куль ту ру по ве дін ки в те ат рі

Роз роб ка уро ку «За кріп лен ня по нят тя про
су фікс і йо го сло вот вор чу роль. Роз бір слів за бу -
до вою» з ук ра їн ської мо ви в 3-му кла сі
То до рен ко Оле на Ва си лів 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: План-кон с пект уро ку на за яв ле ну те му,
ме та яко го — за кріп лю ва ти по нят тя про су фікс
на осно ві роз гля ду йо го іс тот них ознак; удос ко на -
лю ва ти вмін ня роз бо ру слів за бу до вою; роз ви ва -
ти уяв лен ня про вза ємо зв’язок між лек сич ним
зна чен ням сло ва і йо го мор фем ним скла дом, зба -
га чу ва ти мов лен ня но ви ми по хід ни ми сло ва ми;
ви хо ву ва ти до пит ли вість

Роз роб ка уро ку «Сім’я. Ети кет ні фор му ли
спіл ку ван ня ді тей і до рос лих. Сло ва з різ ною
скла до вою струк ту рою» з ро сій ської мо ви в 1-му
кла сі
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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: Со ці а лі за ція ди ти ни, тоб то її вход жен -
ня у світ лю дей, по чи на єть ся від са мо го на род -
жен ня. Пер шою лю ди ною в цьо му про це сі стає
ма ти. По тім до неї при єд ну єть ся і вся сім’я. Са ме
в сім’ї ди ти на от ри мує пер ші при кла ди лю бо ві,
ніж нос ті, тур бо ти, на вча єть ся спіл ку ва ти ся з ін -
ши ми людь ми

Роз роб ка уро ку «До маш ні тва ри ни» з ан г -
лій ської мо ви в 1-му кла сі

То рох тій Ні на Олек сі їв на, учи тель ан г лій ської
мо ви, Дніп ро руд нен ська спе ці а лі зо ва на шко ла
«Сві точ» Ва си лів сько го рай о 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 — удос ко на лен ня знань, умінь і на ви -
чок з ан г ло мов но го спіл ку ван ня

Роз роб ка уро ку «Зві рі» з при ро доз нав ст ва
в 1-му кла сі
Три поль  ська На дія Іва нів 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 — ознай о ми ти з основ ни ми іс тот -
ни ми озна ка ми зві рів; зба га ти ти знан ня но ви ми
ві до мос тя ми про жив лен ня зві рів; роз ви ва ти
вмін ня ана лі зу ва ти й уза галь ню ва ти; спри я ти
роз вит ку до пит ли вос ті; ви хо ву ва ти пі зна валь ний
ін те рес

Роз роб ка уро ку «За кріп лен ня бук ви “ь”. Зву -
ко вий ана ліз слів. Опра цю ван ня тек с ту “Да рун -
ки лі су”» з чи тан ня в 1-му кла сі
Ума нець Окса на Ген на ді їв на, учи тель по чат ко вих
кла сів, Кре мен чуць кий лі цей № 4 Пол тав -
ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко го — за -
крі пи ти знан ня про бук ву «ь» («знак м’як шен -
ня»); удос ко на лю ва ти вмін ня зву ко-бук ве но го
ана лі зу слів; удос ко на лю ва ти на вич ки чи тан ня
слів зі зна ком м’як шен ня, на вич ки ро бо ти над
тек с том; роз ви ва ти мов лен ня, пі зна валь ний ін те -
рес, умін ня ви слов лю ва ти свою дум ку; ви хо ву ва -
ти вмін ня ро би ти по да рун ки, да ру ва ти та прий ма -
ти з лю бов’ю

Роз роб ка уро ку «Скла дан ня при кла дів на від -
ні ман ня за ма люн ка ми. До пов нен ня рів нос тей.
Кру го ві при кла ди» з ма те ма ти ки в 1-му кла сі
Уса тен ко Іри на Бо ри сів 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: План-кон с пект уро ку на за яв ле ну те му,
ме та яко го — за крі пи ти вмін ня скла да ти при кла -
ди на від ні ман ня за ма люн кам; ознай о ми ти з кру -
го ви ми при кла да ми; удос ко на лю ва ти на вич ки ус -
ної ліч би; роз ви ва ти мис лен ня, ін те рес, твор чу
іні ці а ти ву, ста ран ність, охай ність; ви хо ву ва ти
лю бов до Укра ї ни, її слав ної іс то рії і слав них си -
нів — ко за ків

Роз роб ка уро ку «Ді лен ня ба га то циф ро вих
чи сел на од но циф ро ві. За да чі на ви вче ний ма те -
рі ал» з ма те ма ти ки в 4-му кла сі
Фе ді шен Ва лен ти на Ми ко ла їв на, учи тель по чат -
ко вих кла сів, Олек сан д рій ський спе ці аль ний
ЗНЗ № 4 ім. М. Оле фі рен ка Кі ро во град ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко го — по -
вто ри ти прий ом пись мо во го ді лен ня три циф ро -
во го чис ла на од но циф ро ве; по яс ни ти спо сіб ді -
лен ня ба га то циф ро во го чис ла на од но циф ро ві;
удос ко на лю ва ти об чис лю валь ні на вич ки, умін ня
розв’язу ва ти за да чі ви вче них ви дів; розви ва ти ло -
гіч не мис лен ня; ви хо ву ва ти са мо стій ність, пра це -
люб ність; ко ре гу ва ти пси хіч ні про це си

Роз роб ка уро ку «Не хай зав ж ди кві тує ук ра -
їн ський рід» з кур су «Я у сві ті» в 3-му кла сі
Фро ло ва Ва лен ти на Гри го рів на, учи тель по чат ко -
вих кла сів, Ду бо ви ків ська шко ла Ва силь ків сько го
рай о 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 рід, ро до від, сім’ю, Бать ків -
щи ну; фор му ва ти по нят тя то го, що во ни є чле на -
ми клас ної ро ди ни, час т кою Укра ї ни, по чут тя на -
леж нос ті до своєї кра ї ни, її іс то рії та тра ди цій;
при вча ти до збе ре жен ня, при мно жен ня ро дин -
них тра ди цій, ба жан ня від род жу ва ти їх; по пов -
ню ва ти слов ни ко вий за пас; роз ви ва ти зв’яз не
мов лен ня, кри тич не, об раз не мис лен ня, пам’ять;
ви хо ву ва ти стій ке по чут тя на ці о наль ної сві до -
мос ті, по ша ну до своєї ро ди ни, лю бов до Бать ків -
щи ни, ві ру у її пре крас не май бут нє, дбай ли ве
став лен ня до на ці о наль ної куль ту ри, скар бів
Укра ї ни, гор дість за те, що во ни є ук ра їн ця ми

Роз роб ка уро ку «Під сум ко вий урок з бук ви
Т. За кріп лен ня ви вче но го ма те рі а лу. Ре бу си»
з ро сій ської мо ви в 2-му кла сі
Ха лач На та лія Ми ко ла їв на, учи тель по чат ко вих
кла сів, Дніп ро пет ров ська шко ла № 26.
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 і за крі пи ти знан ня ді тей
з ви вче них тем; пе ре ві ри ти і за крі пи ти вмін ня ді -
ли ти сло ва на скла ди, ви зна ча ти на го ло ше ні й не -
на го ло ше ні скла ди; пра цю ва ти над тех ні кою чи -
тан ня, ви раз ніс тю, роз ви ва ти мо ву, ло гіч не мис -
лен ня уч нів

Роз роб ка уро ку «Ка лин ка — згад ка про доб -
ре сер це. Г. Дем чен ко «Ка лин ка» (каз ка)» з лі те -
ра тур но го чи тан ня в 2-му кла сі
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 рай о 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 — удос ко на лю ва ти на вич ки ви раз но го
чи тан ня; зба га чу ва ти слов ни ко вий за пас; роз -
ширю ва ти знан ня про сим во ли Укра ї ни; вчи ти
ана лі зу ва ти про чи та ний твір, до би ра ти за го лов ки
до час тин, скла да ти ха рак те рис ти ку го лов ної дій -
о вої осо би; роз ви ва ти ло гіч не мис лен ня; ви хо ву -
ва ти ін те рес і по ва гу до на ці о наль них тра ди цій
сво го на ро ду, лю бов до пра ці

Роз роб ка уро ку «По вто рен ня таб лиць мно -
жен ня чис ла 9 і ді лен ня на 9. Розв’язу ван ня за -
дач» з ма те ма ти ки в 3-му кла сі
Ха ри то но ва Те тя на Іл лів на, учи тель по чат ко вих
кла сів, Чер ні гів ська шко ла № 19.
Ано та ція: Урок ма те ма ти ки з еле мен та ми пат рі о -
тич но го ви хо ван ня, який роз роб ле но і скла де но
від по від но до но вої про гра ми для 3 кла су з ви ко -
ри стан ням но віт ніх тех но ло гій

Роз роб ка уро ку «До да ван ня дво циф ро вих
чи сел (78 + 16). Розв’язу ван ня скла де них за дач»
з ма те ма ти ки в 2-му кла сі
Хма ра Світ ла на Ми хай лів на, учи тель по чат ко вих
кла сів, Віль нян ська шко ла № 1 За по різь кої обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко го — ак -
ту а лі зу ва ти вмін ня по да ва ти чис ло у ви гля ді су ми
зруч них до дан ків, роз ряд них до дан ків; до пов ню -
ва ти чис ло до круг ло го; ознай о ми ти з різ ни ми
спо со ба ми до да ван ня дво циф ро вих чи сел з пе ре -
хо дом че рез роз ряд; фор му ва ти вмін ня за сто со -
ву ва ти прий о ми ус но го до да ван ня дво циф ро вих
чи сел; удос ко на лю ва ти вмін ня розв’язу ва ти за да -
чі; фор му ва ти прий о ми ана лі зу, по рів нян ня;
розви ва ти ува гу, ло гіч не мис лен ня, куль ту ру ма -
те ма тич но го мов лен ня; фор му ва ти мо ти ва цію
до ви вчен ня ма те ма ти ки, куль ту ру офор м лен ня
пись мо вих ро біт

Роз роб ка уро ку «Моя кра ї на — Укра ї на»
з кур су «Я у сві ті» в 3-му кла сі
Хор бен ко Люд ми ла Гри го рів на, учи тель по чат ко -
вих кла сів, Віль но гір ська шко ла № 2 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 на шу дер жа -
ву, гос по дар ську ді яль ність і при род ні скар би
кра ї ни, про дов жи ти знай о ми ти з дер жав ни ми
сим во ла ми, фор му ва ти на ці о наль ну сві до мість,
роз ви ва ти пі зна валь ний ін те рес, ви хо ву ва ти лю -

бов до рід ної кра ї ни, по чут тя гор дос ті за на шу
дер жа ву

Збір ник твор чих за вдань за те ма ми для про -
ве ден ня те ма тич но го оці ню ван ня з ук ра їн ської
мо ви і лі те ра тур но го чи тан ня у по чат ко вих
класах
Хор со ва Га ли на Ти мо фі їв на, учи тель по чат ко вих
кла сів, Ні ко поль  ська шко ла № 13 Дніп ро пет ров -
ської обл.
Ано та ція: Збір ник за вдань для те ма тич но го оці -
ню ван ня

Роз роб ка уро ку «Ко лір фі гу ри і ко лір фо ну»
з ін фор ма ти ки в 4-му кла сі
Цим бал Оль га Ми хай лів на, учи тель ін фор ма ти ки,
КЗ «За галь но ос віт ній на вчаль ний за клад І сту пе -
ня — гім на зія № 39 м. Дніп ро дзер жин ська» Дніп -
ро пет ров сьої обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко го —
ознай о ми ти зі спо со ба ми ви би ран ня ко льо ру
малю ван ня та ко льо ру фо ну на па літ рі ко льо рів,
від кри ва ти та змі ню ва ти зоб ра жен ня в се ре до -
вищі гра фіч но го ре дак то ра; ви ко рис то ву ва ти
інстру мен ти для за ли ван ня за мкне них час тин
зоб ра жен ня; роз ви ва ти пам’ять, ува гу, мов лен ня,
ло гіч не мис лен ня, на вич ки са мо стій ної ро бо ти
на комп’юте рі; ви хо ву ва ти вмін ня уза галь ню ва -
ти, мір ку ва ти, від по ві даль ність, са мо стій ність

Роз роб ка уро ку «Чия від ва га, то го й пе ре -
мога. В. Бич ко «Каз ка-ви гад ка…». «Ки ри ло Ко -
жум’яка» (ук ра їн ська на род на каз ка). При -
слів’я» з лі те ра тур но го чи тан ня в 3-му кла сі
Цю пак Га ли на Сте па нів на, учи тель по чат ко вих
кла сів, Бі лів ська шко ла Чор т ків сько го рай о ну
Тер но піль  ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле ну те му,
ме та яко го — роз ши рю ва ти уяв лен ня про ча рів ні
каз ки; удос ко на лю ва ти на вич ки діа ло гіч но го мов -
лен ня; до по мог ти зро зу мі ти склад ність ха рак те -
рів каз ко вих ге ро їв, їх ню по ве дін ку в пев них умо -
вах; роз ви ва ти вмін ня пра виль но й усві дом ле но
чи та ти; ви хо ву ва ти ін те рес до ус ної на род ної
твор чос ті

Роз роб ка уро ку «Чис то та — за по ру ка здо -
ров’я. По до рож до ко ро лів ст ва Чис то ти» з основ
здо ров’я в 1-му кла сі
Чер но ва Га ли на Ми ко ла їв 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: План-кон с пект уро ку на за яв ле ну те му,
ме та яко го — ознай о ми ти з по нят тям «гі гі є на»,
по глиб лю ва ти знан ня про пра ви ла осо бис тої гі гі -
є ни, пе ре ко на ти в не об хід нос ті ви ко ну ва ти ви мо -
ги осо бис тої гі гі є ни; роз ви ва ти мов лен ня,
пам’ять, сприй ман ня, умін ня ана лі зу ва ти, ро би ти
влас ні ви снов ки, уза галь нен ня; ви хо ву ва ти са ні -
тар ну куль ту ру, дбай ли ве став лен ня до сво го ор -
га ніз му

Роз роб ка уро ку «При кмет ник кли че на гос -
ти ну. Під сум ко вий урок за те мою “При кмет -
ник”» з ук ра їн ської мо ви в 4-му кла сі
Чер но ва Га ли на Ми ко ла їв 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: План-кон с пект уро ку на за яв ле ну те му,
ме та яко го — за кріп лю ва ти й уза галь ню ва ти
знан ня про при кмет ник, йо го гра ма тич ні ка те го -
рії, удос ко на лю ва ти вмін ня роз піз на ва ти при -
кмет ни ки в тек с ті; роз ви ва ти спо сте реж ли вість
за мов ни ми яви ща ми, зв’яз не мов лен ня, твор че
мис лен ня; ви хо ву ва ти лю бов до рід ної кра ї ни, її
мо ви

Роз роб ка уро ку «Ви ди ко рис них ко па лин.
Ви ко ри стан ня ко рис них ко па лин у гос по дар -
ській ді яль нос ті лю ди ни» з при ро доз нав ст ва
в 3-му кла сі
Чер но ва Оле на Ми ко ла їв на, учи тель по чат ко вих
кла сів, Дзер жин ська шко ла № 9 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),
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ме та яко го — за крі пи ти знан ня про ко рис ні ко па -
ли ни, їх ні влас ти вос ті, за сто су ван ня і спо со би ви -
до бут ку; фор му ва ти пе ре ко нан ня в не об хід нос ті
дбай ли во й еко ном но ви тра ча ти ко рис ні ко па -
лини; роз ви ва ти мов лен ня, ува гу, ло гіч не мис лен -
ня, твор чу ак тив ність; при щеп лю ва ти лю бов до
при ро ди

Роз роб ка уро ку «Склад сло ва» з ро сій ської
мо ви в 3-му кла сі
Чер но ва Оле на Ми ко ла їв на, учи тель по чат ко вих
кла сів, Дзер жин ська шко ла № 9 До нець кої обл.
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 й сис -
те ма ти зу ва ти знан ня про час ти ни сло ва; удос ко -
на лю ва ти й роз ши рю ва ти знан ня про спіль но -
коре не ві сло ва, зна чу щі час ти ни сло ва, фор ми
сло  ва; по вто ри ти ор фо гра ми; роз ви ва ти вмін ня
роз  би ра ти сло ва за скла дом, ло гіч не мис лен ня,
спо сте реж ли вість, по кро ко вий са мо кон т роль,
орфо гра фіч ну пиль ність, ін те рес до спо со бів на -
вчаль ної ді яль нос ті; ви хо ву ва ти по ва гу один до од -
но го, лю бов до мо ви, при ро ди; ство ри ти умо ви для
успіш но го за кріп лен ня знань про склад сло ва

Роз роб ка уро ку «Світ жи вої при ро ди. Тва ри -
ни» з при ро доз нав ст ва в 1-му кла сі
Чер тан Те тя на Кос тян ти нів на, учи тель по чат ко -
вих кла сів, Ве ли ко но во сіл ків ська шко ла № 2
Донець кої обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко го —
уза галь ни ти знан ня про тва рин, роз ді ли ти тва рин
на гру пи (зві рі, ри би, пта хи, ко ма хи), на вчи ти
роз різ ню ва ти гру пи тва рин за ха рак тер ни ми
озна ка ми; роз ши ри ти уяв лен ня про різ но ма ніт -
ність тва рин но го сві ту, се ре до ви ще йо го іс ну ван -
ня; роз ви ва ти спо сте реж ли вість, умін ня по рів ню -
ва ти зов ніш ній ви гляд тва рин і гру пу ва ти їх
за спо со бом пе ре су ван ня; роз кри ти цін ність тва -
рин для лю ди ни; ви хо ву ва ти тур бот ли ве став -
лення до тва рин

Роз роб ка тре нін гу «Сто сун ки між людь ми»
з основ здо ров’я в 4-му кла сі
Чир ва На та лія Гри го рів на, учи тель по чат ко вих
кла сів, Те ле пин ська за галь но ос віт ня шко ла І–ІІІ
сту пе нів Кам’ян сько го рай о ну Чер ка ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект тре нін гу, ме та яко го —
ви роб ля ти вмін ня про яв ля ти ввіч ли вість, так тов -
ність, по ва гу, чес ність, по ряд ність, ви хо ву ва ти
на  вич ки ша ноб ли во го став лен ня до жі нок і дів -
чат; на вча ти ви слов лю ва ти свою дум ку

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
Чми ха ло ва Оле на Арка ді їв на, учи тель по чат ко вих
кла сів, Ве ли ко но во сіл ків ська шко ла № 2 До нець -
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 уяв лен ня про твор чість
Ле сі Укра їн ки; на вча ти сприй ма ти по етич ні тво -
ри; фор му ва ти на вич ки сві до мо го ви раз но го чи -
тан ня; зба га чу ва ти слов ник, роз ви ва ти твор чу
уяву, об раз не мис лен ня, на вча ти ін то на цій но го
чи тан ня, спри я ти ви хо ван ню дбай ли во го став -
лен ня до при ро ди

Прак тич ні за вдан ня й ін тер ак тив ні впра ви
до уро ків при ро доз нав ст ва (2 клас) та «Я у сві ті»
(3 клас)
Чор но бай Оль га Пав 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: До бір ка прак тич них за вдань і вправ для
уч нів

Роз роб ка уро ку «Час ти ни ті ла» з ан г лій ської
мо ви в 2-му кла сі
Чу ма чен ко На та лія Во ло ди ми рів на, учи тель ан г -
лій ської мо ви, Ли си чан ська шко ла № 18 Лу ган -
ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко го — по -
вто ри ти й за крі пи ти на зви час тин ті ла, удос ко на -
лю ва ти вмін ня й на вич ки прак тич но го ово ло дін -
ня ан г лій ською мо вою з те ми «Parts of the body»

з усіх ви дів мов лен нє вої ді яль нос ті, учи ти опи су -
ва ти зов ніш ність; прак ти ку ва ти в ауді ю ван ні;
роз ви ва ти мов ну здо гад ку, умін ня діа ло гіч но го й
мо но ло гіч но го мов лен ня; ви хо ву ва ти ін те рес
до ви вчен ня ан г лій ської мо ви, умін ня спів пра цю -
ва ти

Роз роб ка уро ку «Я — лю ди на. Мої знан ня й
мої до сяг нен ня» з пред ме та «Я у сві ті» в 3-му
кла сі
Ше бес тюк Ла ри са Ми ко ла їв на, учи тель по чат ко -
вих кла сів, Ні ко поль  ська шко ла № 22 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 знан ня про лю ди ну,
вза ємо зв’язок лю ди ни і сус піль ст ва; роз ви ва ти
мо ти ва цію до ана лі зу і са мо ана лі зу; фор му ва ти
со ці аль ну та ко му ні ка тив ну ком пе тен цію; ви хо -
ву ва ти праг нен ня до са мо роз вит ку

Роз роб ка пер шо го уро ку «Моя Укра ї на —
мій со няч ний дім» в 3-му кла сі

Ше бес тюк Ла ри са Ми ко ла їв на, учи тель по чат ко -
вих кла сів, Ні ко поль  ська шко ла № 22 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 — зба га ти ти знан ня про Бать ків щи ну;
роз ши ри ти і по гли би ти по нят тя гро ма дян ськос ті;
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 но го краю і осо бис тої при -
чет нос ті до всьо го, чим жи ве на род

Роз роб ка уро ку «Вчи мо ся вчи ти ся. Роз ви ва є -
мо свої здіб нос ті» з кур су «Я у сві ті» 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 рай о ну
Оде 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 вчи ти ся: ста ви ти кон к рет -
ну ме ту й пла ну ва ти свій час; сфор му лю ва ти по -
нят тя «здіб нос ті», удос ко на лю ва ти вмін ня слу ха -
ти ін ших і ви слов лю ва ти свою дум ку; роз ви ва ти
спо сте реж ли вість, ува гу, пам’ять

Роз роб ка уро ку «Склад чис ла 7. Дні тиж ня»
в 1-му кла сі спе ці аль ної шко ли
Шев чук Ма йя Ми хай лів на, учи тель, Ки їв ська
спе ці аль на шко ла-ін тер нат № 12.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле ну те му,
ме та яко го — ознай о ми ти з утво рен ням чис ла
7 з двох мен ших чи сел; удос ко на лю ва ти об чис лю -
валь ні на вич ки; за крі пи ти знан ня днів тиж ня;
роз ви ва ти ува гу, ло гіч не мис лен ня, на вич ки пись -
ма циф ри 7; ко ре гу ва ти мов лен ня на ма те рі а лі ус -
них від по ві дей; ви хо ву ва ти ста ран ність і ін те рес
до ма те ма ти ки

Роз роб ка уро ку «Пра во пис бук вос по лу чень
жи-, ши-; ча-, ща-; чу-, щу-» з ро сій ської мо ви
в 2-му кла сі
Шер с тюк Ал ла Гри го рів на, учи тель ро сій ської
мо ви в по чат ко вих кла сах, Ні ко поль  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 — по вто ри ти і за крі пи ти ви вче ний ма -
те рі ал; удос ко на лю ва ти вмін ня та на вич ки ви мов -
ля ти і по зна ча ти на пись мі по єд нан ня: жи-, ши-,
ча-, ща-, чу-, щу-; роз ви ва ти вмін ня зна хо ди ти,
ви зна ча ти, пе ре ві ря ти, пра виль но за пи су ва ти
в сло вах ор фо гра ми; роз ви ва ти зв’яз не мов лен ня,
ор фо гра фіч ну пиль ність, умін ня ана лі зу ва ти, ро -
би ти ви снов ки, по пов ню ва ти лек сич ний за пас;
ви хо ву ва ти са мо стій ність, аку рат ність, ста ран -
ність, са мо кон т роль, ви хо ву ва ти ін те рес до ви -
вчен ня ро сій ської мо ви

Роз роб ка уро ку «На гос ти ни до зи ми» з при -
ро доз нав ст ва в 2-му кла сі
Шка ту ла Оле на Во ло ди ми рів на, учи тель по чат ко -
вих кла сів, Дніп ро пет ров ська шко ла № 26.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле ну те му,
ме та яко го — про дов жи ти знай о ми ти ді тей із зи -
мо ви ми яви ща ми, вчи ти від різ ня ти озна ки зи ми;
на вчи ти вста нов лю ва ти вза ємо зв’язок між по хо -
ло дан ням і жит тям тва рин; по ка за ти, які змі ни

від бу ва ють ся в жит ті тва рин узим ку, як зи му ють
ди кі зві рі та пта хи; роз ви ва ти твор чі здіб нос ті, ус -
не мов лен ня; ви хо ву ва ти лю бов до рід ної при ро -
ди, по чут тя спів пе ре жи ван ня, ба жан ня до по мог -
ти тва ри нам у важ кий час

Роз роб ка уро ку «Тре ну валь ні впра ви у зву -
ко-бук ве но му ана лі зі слів. Уза галь нен ня знань
уч нів про твер ді та м’які при го лос ні зву ки» з ук -
ра їн ської мо ви в 2-му кла сі
Шла пак Лі лія Вя чес ла вів на, учи тель по чат ко вих
кла сів, Му сі їв ський НВК Мі лов сько го рай о ну Лу -
ган 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
твер ді та м’які при го лос ні зву ки; удос ко на лю ва ти
вмін ня ро би ти зву ко-бук ве ний ана ліз слів; фор -
му ва ти до слід ниць ко-по шу ко ві здіб нос ті; зба -
гачу ва ти слов ни ко вий за пас; роз ви ва ти ува гу,
пам’ять; ви хо ву ва ти по чут тя ко лек ти віз му, лю бов
до ка зок

Роз роб ка уро ку «Ну ме ра ція чи сел від 1 до 10»
з ма те ма ти ки в 1-му кла сі
Штир ху но ва Іри на Во ло ди ми рів на, учи тель по -
чат ко вих кла сів, Сум ський спе ці аль ний НВК
«Загаль 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: 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 уч нів; роз ви ва ти ува гу, мис лен ня, на вич -
ки са мо стій ної ро бо ти; ви хо ву ва ти ста ран ність

Роз роб ка уро ку «Таб ли ці до да ван ня й від ні -
ман ня чис ла 3. Від різ ки та ла ма ні лі нії. За да чі
на збіль шен ня чис ла на кіль ка оди ниць» з ма те -
ма ти ки в 2-му кла сі
Штир ху но ва Іри на Во ло ди ми рів на, учи тель по -
чат ко вих кла сів, Сум ський спе ці аль ний НВК
«Загаль 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: План-кон с пект уро ку на за яв ле ну те му,
ме та яко го — ознай о ми ти з прий о ма ми до да ван -
ня і від ні ман ня чис ла 3 з пе ре хо дом де ся ток;
ознай о ми ти з по нят тям про ла ма ні лі нії; удос ко -
на лю ва ти вмін ня розв’язу ва ти прос ті за да чі; роз -
ви ва ти об чис лю валь ні на вич ки; ви хо ву ва ти на по -
лег ли вість, чіт кість

Роз роб ка уро ку «Сім чу дес на шо го міс та.
Круг лі чис ла. Пе ри метр пря мо кут ної ді лян ки.
Зна ход жен ня су ми і різ ни ці ба га то знач них чи -
сел» з ма те ма ти ки в 4-му кла сі
Штих Та ма ра Ва си лів на, учи тель по чат ко вих кла -
сів, Хар ків ська спе ці а лі зо ва на шко ла № 80.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле ну те -
му, ме та яко го — ука за ти на мож ли вість за сто -
суван ня спо со бу округ лен ня чи сел під час ви -
конан ня об чис лень, учи ти зна хо ди ти пе ри метр
ді лян ки за її пла ном; удос ко на лю ва ти об чис лю -
валь ні на вич ки; роз ви ва ти пам’ять, мис лен ня;
ви хо ву ва ти ін те рес до пред ме та, лю бов до рід но -
го міс та

Роз роб ка уро ку «Та рас Шев чен ко — ви дат -
ний на род ний по ет. “Те че во да з-під яво ра”»
з чи тан ня в 2-му кла сі
Щер би на Вік то рія Пет рів на, учи тель по чат ко вих
кла сів, 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 —
роз ши ри ти уяв лен ня про жит тя і твор чість
Т. Шев чен ка, вчи ти роз різ ня ти опра цьо ва ні
твори за жан ро вим, те ма тич ним спря му ван ням,
фор му ва ти пов ну орі єн ту валь ну осно ву за па -
м’ято ву ван ня, чи тан ня, роз ви ва ти слу хо ву
пам’ять, фо не ма тич ний слух, мов лен ня, ви хо ву -
ва ти охайність, ста ран ність, по чут тя гор дос ті
та лю бо ві до на шої кра ї ни, ба жан ня вчи ти та пі -
зна ва ти но ве

Роз роб ка уро ку «За галь не по нят тя про час -
ти ни мо ви. Зі став лен ня час тин мо ви за їх зна -
чен ням, пи тан ня ми та рол лю в ре чен ні» з ук ра -
їн ської мо ви в 3-му кла сі
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Щер би на Те тя на Олек сан д рів на, учи тель по чат -
ко вих кла сів, Ні ко поль  ська шко ла № 20 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 — від но ви ти і за крі пи ти знан ня про
сло ва — на зви пред ме тів, ознак, дій; ознай о ми ти
з по нят тя ми «час ти ни мо ви», «імен ник», «при -
кмет ник», «ді єс ло во»; фор му ва ти вмін ня роз різ ня -
ти час ти ни мо ви, пра виль но вжи ва ти їх у мов лен ні;
роз ви ва ти вмін ня ана лі зу ва ти, сис те ма ти зу ва ти
мов ні яви ща; ви хо ву ва ти лю бов до рід но го сло ва

Роз роб ка уро ку «По вто рен ня і за кріп лен ня
ви вче но го ма те рі а лу. Скла дан ня і розв’язу ван ня
за дач» з ма те ма ти ки в 1-му кла сі
Щур ко ва На та ля Ва си лів на, учи тель по чат ко вих
кла сів, Ме реф’ян ський лі цей іме ні Ге роя Ра дян -
сько го Со ю зу В. П. Мі рош ни чен ка Хар ків сько го
р-ну Хар ків ської обл..
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко го — по -
вто ри ти знан ня ну ме ра ції чи сел у ме жах 10, за -
сто су ван ня дії до да ван ня і від ні ман ня; фор му ва ти
умін ня скла да ти і розв’язу ва ти за да чі за ма люн ка -
ми, удос ко на лю ва ти на вич ки ма те ма тич них об -
чис лень; спри я ти роз вит ко ві ло гіч но го мис лен ня,
ува ги, на ви чок пись ма; ви хо ву ва ти ін те рес
до мате ма ти ки, по чут тя вза є мо по ва ги, то ва ри -
ської до по мо ги

Роз роб ка уро ку «Си мет рія в при ро ді. Зги нан -
ня па пе ру. Ви рі зу ван ня де та лей си мет рич ної
фор ми» з пред ме та «На вко лиш ній світ» у 2-му
кла сі
Яри ніч Оле на Фе до рів на, учи тель по чат ко вих
кла сів, Кри во різь ка шко ла № 65 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 — ознай о ми ти з по нят тям «си мет рич -
не ви рі зу ван ня», на вча ти пра виль но ви рі зу ва ти
фі гу ри си мет рич ної фор ми; роз ви ва ти уваж ність,
точ ність; ви хо ву ва ти лю бов до при ро ди

Роз роб ка уро ку «Уза галь нен ня і сис те ма ти -
за ція знань уч нів» з ма те ма ти ки в 4-му кла сі
Яро щук Га ли на Ва си лів на, учи тель, Львів ський
НВК «Шко ла I сту пе ня — гім на зія».
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. Учні за кріп лять свої
вмін ня і на вич ки зна хо ди ти зна чен ня ви ра зів
на су міс ні дії різ но го сту пе ня, розв’язу ва ти за да чі
на про пор цій не ді лен ня: ді ями, скла дан ням ви ра -
зу, пла ну розв’язу ван ня, удос ко на лять вмін ня
скла да ти умо ву за да чі за ко рот ким за пи сом, бу ду -
ва ти асо ці а тив ний кущ до розв’яз ку за да чі; по вто -
рять пра ви ла зна ход жен ня пло щі і пе ри мет ра
пря мо кут ни ка

Роз роб ка уро ку «Оке а ни» з при ро доз нав ст ва
в 4-му кла сі
Яро щук Га ли на Ва си лів на, учи тель, Львів ський
НВК «Шко ла I сту пе ня — гім на зія».
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле ну те му,
очі ку ва ний ре зуль тат яко го — учень має уяв лен -
ня про оке а ни, особ ли вос ті їх рос лин но го і тва -
рин но го сві ту, роз мі щен ня оке а нів на гло бу сі
і кар ті пів куль

Пра во знав ст во

Роз роб ка уро ку «Які пра ва ма ють спо жи ва чі
в Укра ї ні» з прак тич но го пра ва в 9-му кла сі
Дя чен ко Вік то рія Олек сан д рів на, учи тель іс то рії
та пра во знав ст ва, При луць ка шко ла № 2 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 — ознай о ми ти з по нят тя ми
«спо жи ва чі», «про дав ці», «ви роб ни ки», «ви ко -
нав ці»; опра цю ва ти нор ма тив ні ак ти, що за кріп -
лю ють пра ва спо жи ва чів (ін фор ма цій на ком пе -
тен т ність); фор му ва ти на вич ки ро бо ти в ма лій
гру пі (со ці аль на та ко му ні ка тив на ком пе тен т -
ність); ви хо ву ва ти ро зу мін ня до ціль ної пра во мір -
ної по ве дін ки

Роз роб ка уро ку «Гро ма дян ст во Укра ї ни.
Основ ні пра ва, сво бо ди і обов’яз ки гро ма дян
Укра ї ни» з пра во знав ст ва в 10-му кла сі
Ко лу за но ва Іри на Пав лів на, учи тель іс то рії та
пра во знав ст ва, Ко рос тен ський мі ський 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 — фор му ва ти знан ня з пи тань під став
та умов на бут тя гро ма дян ст ва Укра ї ни, умов втра -
ти гро ма дян ст ва; кон с ти ту цій но го ста ту су гро ма -
дян Укра ї ни, прав, сво бод і обов’яз ків; ви зна чи ти
га ран тії й ме ха ніз ми їх за хис ту; удос ко на лю ва ти
на вич ки ро бо ти з нор ма тив но-пра во ви ми ак та ми;
ство ри ти ат мо сфе ру для фор му ван ня й ви яв лен -
ня по зи ції в пи тан ні за без пе чен ня прав і сво бод
лю ди ни й гро ма дя ни на, ви хо ву ва ти гро ма дян ську
ком пе тен т ність

Роз роб ка уро ку «Со ці аль ні нор ми в жит ті
лю дей» з пра во знав ст ва в 9-му кла сі
Кре то вич Те тя 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, Ва рю шин -
ська шко ла Ве се ли нів сько го рай о ну Ми ко ла їв -
ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко го —
уза галь ни ти й про кон т ро лю ва ти знан ня з те ми,
пе ре ві ри ти сфор мо ва ність умінь тлу ма чи ти по -
нят тя (дер жа ва, пра во, фор ма дер жа ви, дже ре ла
пра ва, га лузь пра ва, нор ма пра ва, за ко но дав ст во),
опи су ва ти й оці ню ва ти пра во ві по ло жен ня
та яви ща; за сто су ва ти на бу ті знан ня на прак ти ці,
пе ре ві ри ти, на скіль ки сфор мо ва на сві до ма по ва -
га до пра ва та со ці аль них норм

Роз роб ки уро ків з пра во знав ст ва для 9-го
кла су
Ли шен ко Іри на Ми ко ла їв на, учи тель іс то рії та
пра во знав ст ва, Охтир ська шко ла № 6 Сум -
ської обл.
Ано та ція: Роз роб ка цик лу уро ків

Ме то дич ні ре ко мен да ції що до про ве ден ня
Все ук ра їн сько го тиж ня пра ва
Ре жен ко Юлія Ва си лів на, за ступ ник ди рек то ра
з ви хов ної ро бо ти, учи тель пра во знав ст ва, Зідь -
ків ська шко ла ім. Г. І. Ков ту на Змі їв сько го р-ну
Хар ків ської обл.
Ано та ція: Своє рід не по єд нан ня ба га тьох по за -
уроч них ви хов них за хо дів (ви пуск стін ні вок, зу -
стрі чі з ці ка ви ми осо бис тос тя ми, ор га ні за ція те -
ма тич них за хо дів), до яких за лу ча єть ся більш ши -
ро ка ауди то рія, ніж за зви чай

Роз роб ка уро ку «Кон с ти ту цій ні пра ва, сво -
бо ди та обов’яз ки лю ди ни та гро ма дя ни на»
з пра во знав ст ва в 9-му кла сі
Чес но ко ва Ва лен ти на Ми хай лів на, учи тель, Ра до -
мишль  ська шко ла № 4 іме ні Іва на Са мо плав сько -
го Жи то мир ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко го —
ознай о ми ти з основ ни ми пра ва ми і сво бо да ми
лю ди ни та гро ма дя ни на, роз кри ти зміст окре мих
кон с ти ту цій них прав і сво бод, кон с ти ту цій ні
обов’яз ки і пра ва гро ма дя ни на; роз ви ва ти вмін ня
ко мен ту ва ти окре мі стат ті дру го го роз ді лу Кон с -
ти ту ції Укра ї ни, по яс ню ва ти юри дич ний зміст
кон с ти ту цій них прав і сво бод; ана лі зу ва ти пра во -
ві си ту а ції що до до три ман ня чи по ру шен ня прав
та сво бод; спри я ти усві дом лен ню не об хід нос ті
ре алі за ції гро ма дя ни ном кон с ти ту цій них прав
і сво бод і ви ко нан ня обов’яз ків

При ро доз нав ст во

Роз роб ка уро ку «Дель фін» з при ро доз нав ст -
ва у 8-му кла сі спе ці аль ної шко ли
Кор гун Оле на Іва нів на, учи тель-де фек то лог,
При луць ка спе ці аль на за галь но ос віт ня шко ла-ін -
тер нат 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 — роз ши ри ти й уточ ни ти уяв лен ня уч -
нів про зов ніш ній ви гляд та особ ли вос ті жит тє -
 діяль нос ті дель фі нів, їх при сто су ван ня до жит тя

у во ді, жив лен ня, пе ре су ван ня, ви го до ву ван ня
ма лят; роз ви ва ти й ко ри гу ва ти зв’яз не мов лен ня,
до віль ну пам’ять, ува гу; ви хо ву ва ти дбай ли ве
став лен ня до тва рин

Роз роб ка уро ку «По пе ред жен ня сер це во-
судин них за хво рю вань. Зміц нен ня сер ця» з при -
ро доз нав ст ва в 9-му кла сі спе ці аль ної шко ли
По лу ков ська Лі лія Олек сан д рів на, учи тель при -
ро доз нав ст ва, за ступ ник ди рек то ра з на вчаль ної
ро бо ти, Дов би ська спе ці аль на шко ла-ін тер нат Ба -
ра нів сько го рай о ну Жи то мир ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко го — за -
крі пи ти ви вче не про ор га ни кро во обі гу; ознай о -
ми ти із сер це во-су дин ни ми за хво рю ван ня ми,
при чи на ми їх ви ник нен ня; на вча ти за сто со ву -
вати знан ня для про фі лак ти ки хво роб, зміц нен ня
сер ця; спри я ти роз вит ку вмін ня по рів ню ва ти,
уза галь ню ва ти, ро би ти ви снов ки; ко ре гу ва ти
мис лен ня, ува гу, пам’ять; удос ко на лю ва ти на -
вички ро бо ти з до дат ко вим ма те рі а лом, ві део ма -
те рі а ла ми; здій с ню ва ти між пред мет ні зв’яз ки;
ви хо ву ва ти усві дом ле не став лен ня до здо ров’я,
ор га ні за ції здо ро во го спо со бу жит тя, про фі лак -
ти ки сер  це во-су дин них за хво рю вань

Проф те хос ві та

Роз роб ка за нят тя «Під го тов ка і об роб ка ра ні -
ше по фар бо ва ної де рев’яної по вер х ні під не вод -
не по фар бу ван ня» з ви роб ни чо го на вчан ня
Бой чук Люд ми ла Дмит рів на, май с тер ви роб ни чо -
го на вчан ня, Хер сон ське ви ще про фе сій не учи -
ли ще № 2.
Ано та ція: Ме то дич на роз роб ка уро ку мо же бу ти
ви ко ри ста на при ви вчен ні те ми про гра ми «Ви ко -
нан ня основ них опе ра цій при під го тов ці та об -
роб ці по вер хонь під не вод не по фар бу ван ня» при
за сво єн ні кур су про фе сій но-ви роб ни чої під го -
тов ки з про фе сії «ма ляр» — ІІ роз ряд та те ми
«Вико нан ня основ них ма ляр них опе ра цій при по -
фар бу ван ні по вер хонь не вод ни ми фар ба ми» при
за сво єн ні кур су ви роб ни чої під го тов ки з про фе сії
«ма ляр» — ІІІ роз ряд, яка ви кла да єть ся в ПТНЗ

Роз роб ка за нят тя «Орга ні за ція ро бо чо го
місця при му ру ван ні зов ніш ніх стін з ка ме ню
пра виль ної фор ми» з кур су «Тех но ло гія ка м’я -
них ро біт»
Брош ніц ка Лю бов Йо си пів на, ви кла дач спец дис -
цип лі ни, Ви ще про фе сій не учи ли ще № 19 м. Дро -
го би ча Львів ської 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 — ознай о ми ти з ро бо чим міс цем му ля -
ра; на вчи ти пра виль но ор га ні зо ву ва ти ро бо че
міс це при му ру ван ні зов ніш ніх стін з ке ра міч них,
си лі кат них і при род них ка ме нів; роз ви ва ти
почут тя від по ві даль нос ті за ство рен ня без печ них
умов пра ці, пі зна валь ну ак тив ність і са мо стій -
ність; ви хо ву ва ти по ва гу до пра ці, доб ро со -
вісність

Роз роб ка за нят тя «Оброб ка на клад них ки -
шень»
Вер те лець ка На та лія Ми ко ла їв на, май с тер ви роб -
ни чо го на вчан ня, Бо гус лав ське ви ще про фе сій не
учи ли ще сфе ри по слуг Ки їв ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект за нят тя на за яв ле ну те -
му, ме та яко го — фор му ван ня пер вин них умінь
і на ви чок з об роб ки на клад них ки шень і з’єд нан -
ня їх з ви ро бом; роз ви ток ра ці о наль но го мис лен -
ня та твор чос ті при ви ко нан ні за вдан ня; ви хо ван -
ня по ва ги до пра ці, бе реж ли вос ті, охай нос ті, від -
по ві даль нос ті, лю бо ві до об ра ної про фе сії

Роз роб ка уро ку «Умі лий до гляд — щед рий
уро жай» з аг ро тех но ло гії
Віз нюк Світ ла на Євге нів на, ви кла дач про фе сій -
но-те о ре тич ної під го тов ки, 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,
ме та яко го — роз ви ва ти лю бов до об ра ної про -
фесії, від по ві даль ність до пра виль но го під бо ру
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засо бів за хис ту рос лин і без печ но го їх ви ко ри -
стан ня; на вчи ти пра виль но кла си фі ку ва ти за со би
за хис ту рос лин, до би ра ти за со би за хис ту рос лин
від по від но до іс ну ю чо го шко до чин но го об’єк та,
до би ра ти пре па ра ти від по від но до не об хід ної
кіль кос ті ро бо чо го роз чи ну й по сів них площ

Роз роб ка уро ку «Кон т роль якос ті пер цю со -
лод ко го ві зу аль но та тех ніч ним ана лі зом» з ви -
роб ни чо го на вчан ня
Дрем люк Люд ми ла Іва нів на, май с тер ви роб ни -
чого на вчан ня, Хер сон ський про фе сій ний лі цей
хар чо вої про мис ло вос ті.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле ну те му,
на вчаль на ме та яко го — фор му ва ти про фе сій ні
знан ня, умін ня й на вич ки при про ве ден ні тех ніч -
но го ана лі зу пер цю со лод ко го; на вчи ти ви зна ча ти
по каз ни ки якос ті пер цю со лод ко го, пра цю ю чи
з ДСТ Укра ї ни 2659–94, роз ра хо ву ва ти по чат ко -
вий зра зок, йо го ма су, ве ли чи ну об’єд на ної про -
би, про во ди ти від по від ні роз ра хун ки, за пов ню ва -
ти блан ки тех ніч но го ана лі зу, жур нал кон т ро лю
якос ті за ве зе ної си ро ви ни

Ме то дич ний по сіб ник «Сис тем ний під хід
до ор га ні за ції ме то дич ної ро бо ти»
Зай чен ко На та лія Олек сі їв на, ме то дист, Кре мен -
чуць ке ПТУ № 26 Пол тав ської обл.
Ано та ція: У по сіб ни ку ви світ лю ють ся пи тан ня
сис тем но го під хо ду до ор га ні за ції ме то дич ної
робо ти у про фе сій но-тех ніч но му на вчаль но му за -
кла ді як не об хід ної скла до вої роз вит ку й онов лен -
ня зміс ту на вчан ня й ви хо ван ня, по стій но му під -
ви щен ні фа хо во го рів ня ін же нер но-пе да го гіч них
пра ців ни ків, удос ко на лен ню на вчаль но-ви роб -
ничо го, ви хов но го про це су, про грам но-ме то дич -
но му онов лен ню, за про вад жен ню ін но ва цій них
форм і ме то дів ді яль нос ті, фор му ван ня но вих
підхо дів що до ор га ні за ції на уко во-ме то дич ної
робо ти

Роз роб ка ви хов но го за хо ду «Тур нір юних
ку лі на рів»

Кос тю ко вич Вік то рія Во ло ди ми рів на, ви кла дач,
Бер дян ський еко но мі ко-гу ма ні тар ний ко ледж
Бер дян сько го дер жав но го пе да го гіч но го уні вер -
си те ту, За по різь ка обл..
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду на за яв -
лену те му, ме та яко го — за ці ка ви ти об ра ною
профе сією, вчи ти шу ка ти від по ві ді на за пи тан ня
в не стан дар т них умо вах; роз ви ва ти уяву, кміт ли -
вість, ло гіч не мис лен ня; ви хо ву ва ти по чут тя
друж би, вза є мо до по мо ги, вмін ня пра цю ва ти єди -
ною ко ман дою

Стат тя «Шля хи мо дер ні за ції фа хо вої під го -
тов ки сту ден тів»
Лі та шо ва Оле на Ми ко ла їв на, за ступ ник ди рек то -
ра з на вчаль ної ро бо ти, Ста ро біль с ке об лас не ме -
дич не учи ли ще, Лу ган 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 ка пи ше, що клю чо вим за вдан ням є
орі єн та ція на вчаль но го за кла ду на кін це вий ре -
зуль тат, а са ме: якіс ні знан ня, умін ня та на вич ки
ви пус к ни ків, що бу дуть за сто со ва ні та ви ко ри -
ста ні в на дан ні ква лі фі ко ва ної ме дич ної до по мо ги

Роз роб ка уро ку «Ху дож ньо-кон ст рук тор -
ський ана ліз і син тез фор ми пред ме тів; ета пи ху -
дож ньо го кон ст ру ю ван ня» з крес лен ня
Мі нер ві на На та ля Кос тян ти нів на, учи тель, Кри -
во різь кий на уко во-тех ніч ний ме та лур гій ний лі -
цей № 16 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 ни ти знан ня про спо со би
про еці ю ван ня; на вчи ти ви ко рис то ву ва ти прий о -
ми про ек т ної гра фі ки для ілюс т ру ван ня сво їх
твор чих за ду мів, про во ди ти ху дож ньо-кон ст рук -
тор ський ана ліз і син тез форм різ но ма ніт них ви -
ро бів, які про ек ту ють від по від но до кон к рет них
тех ніч них за вдань

Роз роб ка за нят тя «Ме ха ні зо ва не на не сен ня
фарб на по вер х ню за до по мо гою елек т рич но го
пуль ве ри за то ра» з ви роб ни чо го на вчан ня

Ні кі тен ко На та лія Андрі їв на, май с тер ви роб ни чо -
го на вчан ня, Хер сон ське ви ще про фе сій не учи -
ли ще № 2.
Ано та ція: План-кон с пект за нят тя, ме та яко го —
сфор му ва ти й об’єд на ти вмін ня уч нів в са мо стій -
не ви ко нан ня вправ з ме ха ні зо ва но го фар бу ван -
ня по вер хонь за до по мо гою елек т рич но го пуль ве -
ри за то ра; роз ви ва ти ува гу, са мо кон т роль, умін ня
пра цю ва ти ін ди ві ду аль но та в ко лек ти ві з но ви ми
ма те рі а ла ми та тех но ло гі я ми; ви хо ву ва ти куль ту -
ру пра ці, точ ність, охай ність, са мо стій ність, еко -
ном не став лен ня до ма те рі а лів, що ви ко рис то ву -
ють ся у ви роб ни чо му про це сі

Ме то дич ні ре ко мен да ції «На до по мо гу мо -
ло до му ви кла да чу і май ст ру ви роб ни чо го

на вчан ня»
Пи ро го ва Юлія Ва ле рі їв на, ме то дист, Ви ще
профе сій не учи ли ще № 17 м. Ге ні че ська Хер сон -
ської обл..
Ано та ція: До бір ка пси хо ло го-пе да го гіч них по рад
мо ло до му ви кла дау

Роз роб ка уро ку «Під го тов ка по вер хонь під
об ш ту ка ту рю ван ня» з пред ме та «Тех но ло гія
шту ка тур них ро біт»
Са мо хі на Єва Пав лів на, ви кла дач, Го ло вин ське
ви ще про фе сій не учи ли ще не руд них тех но ло гій
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
з муль ти ме дій ною під трим кою та ме то дич ни ми
до дат ка ми, ме та яко го — уза галь ни ти, сис те ма -
тизу ва ти й за крі пи ти знан ня з те ми; спри я ти
розвит ку мо ви, мис лен ня, пам’яті, ак тив нос ті й
са мо стій нос ті; здій с ню ва ти сум лін не, ес те тич не
і тру до ве ви хо ван ня, роз ви ва ю чи на вич ки ін ди ві -
ду аль ної і ко лек тив ної пра ці, фор му ва ти тру до ву
дис цип лі ну

Пси хо ло гія

Роз роб ка тре нін гу «Ми не схо жі, але рів ні»
Вов нян ко Те тя на Сер гі їв на, пси хо лог, Про гре сів -
ська шко ла Ко зе лець ко го рай о ну Чер ні гів -
ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект тре нін гу, ме та яко го —
фор му ва ти ген дер ну то ле ран т ність, ви зна чи ти й
осмис ли ти проб ле ми сто сун ків ста тей у су час но -
му сус піль ст ві, го ту ва ти уч нів до до рос ло го жит тя

Стат тя «Пси хо ло гіч ні ас пек ти збе ре жен ня
здо ров’я шко ля рів на уро ках ук ра їн ської

мо ви та лі те ра ту ри»
Євту хо ва Лі дія Ми ко ла їв на, учи тель ук ра їн ської
мо ви та лі те ра ту ри, Віль но гір ська шко ла № 4
Дніп ро пет ров ської обл.
Ано та ція: У стат ті уза галь не но до свід що до впро -
вад жен ня здо ров’яз бе рі галь них тех но ло гій на
уро ках ук ра їн ської мо ви та лі те ра ту ри че рез ви -
ко ри стан ня су час них і тра ди цій них ме то дів
і прий о мів

Роз роб ка за нят тя «Май с тер ня успі ху» для
5–8-х кла сів
Євту шок Те тя на Ста ніс ла вів на, учи тель, Єміль -
чин ська гім на зія Жи то мир ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект за нят тя на за яв ле ну
тему, ме та яко го — усві дом лен ня уч ня ми своєї
уні каль нос ті, са мо піз нан ня кож но го з учас ни ків;
роз ви ток умін ня са моп ре зен та ції та спіл ку ван ня;
роз ви ток твор чо го мис лен ня

Стат тя «Спіл ку ван ня уч нів по чат ко вої шко -
ли»
Єліс т ра то ва Окса на Во ло ди ми рів на, учи тель по -
чат ко вих кла сів, ви хо ва тель ГПД, Балт ська шко ла
№ 2 — гім на зія Оде ської обл.
Ано та ція: У ма те рі а лі з до сві ду ро бо ти ав тор ка
пи ше, що ро зу мін ня су ті со ці аль но-ко му ні ка тив -
ної ак тив нос ті ди ти ни, що є на слід ком і вод но час
пе ре ду мо вою по даль шо го роз вит ку спіл ку ван ня,
не мож ли ве без ви зна чен ня зміс ту і струк ту ри,
знан ня яких дає змо гу ви зна чи ти особ ли вос ті
фун к ці о ну ван ня цьо го фе но ме на на різ них

етапах он то ге ніч но го роз вит ку ви хо ван ця в кон к -
рет ній на вчаль но-ви хов ній си ту а ції

Роз роб ка за нят тя «ВІЛ/СНІД: пе ред ба чи ти,
уник ну ти, не за хво рі ти»

Зав го род ня Юлія Олек сі їв на, прак тич ний пси -
холог, П’яти хат ська шко ла № 1 Дніп ро пет ров -
ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект тре нін гу, ме та яко го —
ознай о ми ти із су час ним ста ном проб ле ми
ВІЛ/СНІД у сві ті й Укра ї ні, сфор му ва ти то ле ран т -
не став лен ня до ВІЛ-ін фі ко ва них лю дей і ро зу -
мін ня шля хів за по бі ган ня роз пов сюд жен ню ВІЛ
і по до лан ня на слід ків епі де мії; сфор му ва ти ро зу -
мін ня то го, що тіль ки здо ро вий спо сіб жит тя, їх
по ве дін ка й учин ки є га ран том за по бі ган ня ри -
зику

Про фо рі єн та цій ний мо дуль «Курс на май -
бут нє» для 9-го кла су

Куль чицька Оле на Ва си лів на, со ці аль ний пе да гог,
Балт ська спе ці аль на шко ла-ін тер нат № 1 Оде -
ської обл..
Ано та ція: План-кон с пект за нят тя, ме та яко го —
під вес ти ді тей до зва же но го, са мо стій но го ви бо ру
про фе сій ної ді яль нос ті, сфор му ва ти пси хо ло гіч -
ну го тов ність до про фе сій но го са мо ви зна чен ня;
ознай о ми ти з кла си фі ка цією про фе сій, ви мо га -
ми, які ста вить про фе сія до лю ди ни; да ти по ра ди
що до ви бо ру про фе сії за ре зуль та та ми про ве -
дено го ан ке ту ван ня, по знай о ми ти з но ви ми ма ло -
ві до ми ми про фе сі я ми, які з’яви ли ся на рин ку
пра ці, да ти юри дич ні по ра ди з цьо го пи тан ня

Стат тя «Фор му ван ня пси хо ло гіч них особ -
ли вос тей шес ти рі чок у пе рі од адап та ції

до шко ли»
Ку то ва-Бу ла то ва Іри на Арка ді їв на, ди рек тор,
Дніп ро пет ров ський НВК № 108 «до шкіль ний на -
вчаль ний за клад — за галь но ос віт ній на вчаль ний
за клад ком пен су ю чо го ти пу з ма ли ми та за ти ха ю -
чи ми фор ма ми ту бер ку льо зу».
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 мо лод ший шкіль ний вік
є сен си тив ним для: роз вит ку до віль нос ті пси -
хічних про це сів; фор му ван ня внут ріш ньо го
плану дій; ре флек сії спо со бів своєї по ве дін ки;
фор му ван ня по тре би в ак тив ній ді яль нос ті; ово -
ло дін ня на вчаль ни ми умін ня ми та на вич ка ми

Тре нінг для уч нів і бать ків
Ма лець ка Іри на Ана то лі їв на, со ці аль ний пе да гог,
прак тич ний пси хо лог, При луць ка шко ла № 12
Чер ні гів ської обл..
Ано та ція: План-кон с пект за нят тя, ме та яко го —
об го во ри ти з учас ни ка ми тре нін гу ро зу мін ня по -
нят тя «щас тя», вчи ти ді тей при но си ти ра дість
сво їм бать кам, по пов ню ва ти слов ни ко вий за пас
но ви ми сло ва ми; роз ви ва ти вмін ня са мо му здій с -
ню ва ти свої ба жан ня; ви хо ву ва ти сві до ме
ставлен ня до сім’ї, сі мей них цін нос тей, по нят тя
«щас тя»

Роз роб ка за нят тя «Кро ки ген дер ної рів нос ті»
для 6-х кла сів
На гор нюк Ін на Аль ф ре дів на, учи тель ан г лій ської
мо ви, Жи то мир ська шко ла № 21.
Ано та ція: Сис те ма тре нін гів, ме та якої — по знай -
о ми ти з но ви ми тер мі на ми: «ген дер», «ген дер на
рів ність», «ген дер на не рів ність»; роз ви ва ти вмін -
ня ло гіч но мис ли ти, фор му ва ти свою дум ку й ви -
слов лю ва ти її; ви хо ву ва ти то ле ран т не став лен ня
до різ них ду мок і по гля дів

Роз роб ка тре нін гу «Кон ст рук тив не роз в’я -
зан ня кон ф лік тів»

Орло ва Га ли на Во ло ди ми рів на, за ступ ник ди рек -
то ра з ви хов ної ро бо ти, Фас тів ський лі цей-ін тер -
нат Ки їв ської обл..
Ано та ція: План-кон с пект за нят тя на за яв ле ну те -
му, ме та яко го — ознай о ми ти учас ни ків з основ -
ни ми при чи на ми, фун к ці я ми кон ф лік тів; сфор -
му ва ти та роз ви ну ти вмін ня й на вич ки зни жен ня
емо цій ної на пру ги в опо нен та; від пра цьо ву ва ти
на вич ки ефек тив но го розв’язан ня кон ф лік тів

КАТАЛОГ ПЕДАГОГІЧНИХ МАТЕРІАЛІВ

Усі представлені роботи опубліковані на веб-сайті видавництва:
http://osvita.ua/school/lessons_summary/ Передплатний індекс 21853 79



Тре нін го ве за нят тя для вчи те лів «До ро га до
се бе»
Пліш Іван на Ва си лів на, прак тич ний пси хо лог,
Ясен ська шко ла № 1 Рож ня тів сько го рай о ну Іва -
но-Фран 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 — роз ши ри ти мож ли вос ті
осо бис тос ті в на пря мі осо бис тіс но го зро стан ня та
са мо піз нан ня; усві дом лю ва ти та роз ви ва ти осо -
бис тіс ні якос ті

Стат тя «Емо цій ний ін те лект як де тер мі нан та
пе да го гіч ної ді яль нос ті»
По ля ко ва На та лія Ана то лі їв на, прак тич ний пси -
хо лог, НВК «Кри во різь ка спе ці а лі зо ва на шко ла
І–ІІІ сту пе нів із по глиб ле ним ви вчен ням іно зем -
них мов — ДНЗ» Дніп ро пет ров ської обл.
Ано та ція: У стат ті ко рот ко роз кри то основ ні по -
нят тя і мо де лі емо цій но го ін те лек ту; на під ста ві
ана лі зу праць уче них-пси хо ло гів зроб ле но спро -
бу по ка за ти зв’язок рів ня емо цій но го ін те лек ту
з успіш ніс тю ро бо ти пе да го га й рів нем емо цій но -
го ви го ран ня

Роз роб ка тре нін гу «Асер тив на по ве дін ка.
По ва жа ю чи се бе — по ва жай ін ших» для 9–10-х
кла сів
Пу ків ська Га ли на Сте па нів на, прак тич ний пси -
холог, Каль нен ська шко ла Ко зів сько го рай о ну
Тер но піль  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 вчан ня основ асер тив ної
по ве дін ки; роз ви ток рів ня асер тив нос ті та вмін ня
за сто со ву ва ти особ ли вос ті асер тив ної по ве дін ки
в про це сі спіл ку ван ня; знят тя емо цій но го на пру -
жен ня, не впев не нос ті у со бі; від пра цю ван ня на -
ви чок кон ст рук тив ної вза є мо дії з од но літ ка ми;
роз ви ток умін ня прий ма ти рі шен ня; фор му ван ня
то ле ран т но го став лен ня до ото чу ю чих

Роз роб ка тре нін гу «Збе ре жен ня ду хов но го,
мо раль но го та фі зич но го здо ров’я учас ни ків
педа го гіч но го про це су як чин ник со ці а лі за ції
осо бис тос ті» для пе да го гів
Ро сол Оле на Ана то лі їв на, учи тель ма те ма ти ки
та фі зи ки, Ні ко поль  ська шко ла № 23 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 — фор му ва ти ці ліс не сприй нят -
тя вчи тель  ської про фе сії, ви хо ван ня ду хов ної,
бла го род ної лю ди ни, знай ом ст во учас ни ків тре -
нін гу між со бою, згур ту ван ня гру пи, роз ви ва ти
на вич ки спів пра ці та зна ход жен ня ком п ро мі су

Роз роб ка за нят тя «Ака де мія ко ман дот вор -
чос ті» для 5–11-х кла сів

Са ло губ Вік то рія Ми хай лів на, пе да гог-ор га ні за тор,
Кри во різь ка шко ла № 72 Дніп ро пет ров ської обл.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за нят тя, ме та
яко го — роз’яс нен ня тер мі нів «ко ман да», «ака де -
мія», «ко ман дот вор чість», «сен кан»; за охо чен ня
до са мо стій нос ті та іні ці а ти ви; фор му ван ня вмінь
і на ви чок ви ра жа ти свої дум ки, ідеї; удос ко на лен -
ня на ви чок і вмінь пра цю ва ти в ко ман ді; спри я ти
ста нов лен ню друж ніх вза є мо від но син між лі де -
ра ми під час ро бо ти над спіль ним про ек том

Ме то дич на роз роб ка «Стрес і пси хіч не здо -
ров’я пе да го га»
Ту пи ця Ксе нія Во ло ди ми рів на, за ві ду вач, Но во -
іва нів ський ДНЗ «Ве сел ка» (яс ла-са док) Юр’їв -
сько го р-ну Дніп ро пет ров ської обл.
Ано та ція: Роз роб ка тре нін гу на за яв ле ну те му,
ме та яко го — спри я ти роз ши рен ню пси хо ло гіч -
них знань і під ви щен ню пси хо ло гіч ної куль ту ри
пе да го гів; роз ви ва ти ін те рес до пси хо ло гіч ної на -
уки та прак ти ки

Роз роб ка тре нін гу для вчи те лів «Про фе сій -
не здо ров’я пе да го га»

Шев чук На та лія Ро ма нів на, прак тич ний пси хо -
лог, Ма няв ський НВК Бо го род чан сько го р-ну Іва -
но-Фран ків ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект тре нін гу, ме та яко го —
фор му ва ти жит тє ві на вич ки, спри ят ли ві для

здоров’я; спри я ти усві дом лен ню учас ни ка ми тре -
нін гу не об хід нос ті са мо вдос ко на лен ня і праг нен -
ня до осо бис тіс но го та про фе сій но го зро стан ня
як умо ви жит тє во го бла го по луч чя й про фе сій но -
го здо ров’я

Роз роб ка се мі на ру для пе да го гів «Вплив по -
зи тив них емо цій на са мо ак ту а лі за цію осо -

бис тос ті»
Ше ре ме та Ва лен ти на Ми ко ла їв на, прак тич ний
пси хо лог, Ко вель  ський НВК «ЗОШ І–ІІІ сту пе нів
№ 11 — лі цей» Во лин ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект се мі на ру на за яв ле ну
те му, ме та яко го — зба га чу ва ти пси хо ло гіч ну
ком пе тен т ність пе да го гів; ознай о ми ти з по нят тя -
ми «здо ров’я», «емо ції», «стрес»; спри я ти фор му -
ван ню са мо по ва ги, по ва ги до про фе сії вчи те ля,
по ін фор му ва ти про де які ме то ди про фі лак ти ки

Ро бо та з бать ка ми

Ма те рі а ли збо рів бать ків май бут ніх пер шо -
клас ни ків «Пер ший раз — у пер ший клас»
Пет ри чен ко Оль га Вік то рів на, учи тель по чат ко -
вих кла сів; Се ве рин На та ля Іва нів на, учи тель
почат ко вих кла сів, Арте мів ська шко ла № 18
Донець кої обл.
Ано та ція: Ма те рі а ли для про ве ден ня за хо ду, ме та
яко го — ознай о ми ти бать ків із кла сом, клас ним
ке рів ни ком, пе да го га ми, шко лою, ад мі ніс т ра цією
на вчаль но го за кла ду, служ ба ми шко ли, а та кож
бать ків — од не з од ним; до по мог ти бать кам під го -
ту ва ти ся до змі ни ста ту су ди ти ни в сім’ї, на лаш ту -
ва ти на ро зу мін ня зна чу щос ті пе ре хо ду ма лю ка
в но вий пси хо фі зич ний стан

Стат тя «Як бать ки мо жуть до по мог ти ди ти ні
доб ре вчи ти ся»
Бор су ков ська Оле на Кос тян ти нів на, учи тель по -
чат ко вих кла сів, Дніп ро пет ров ська шко ла № 88.
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: «Тер пін ня бать ків, доб ро -
зич ли вий тон — важ ли ва умо ва успіш ної до по мо -
ги ди ти ні в на вчан ні»

Ме то дич на роз роб ка «Шко ла бать ків ст ва
(цик ли лек то рі їв для бать ків уч нів по чат ко -

вих кла сів)»
Гу ро ва Ла ри са Дмит рів на, учи тель по чат ко вих
кла сів, Рів нен ська шко ла Оча ків сько го р-ну Ми -
ко ла 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 ро дин не ви хо ван ня
тіль ки то ді ефек тив не, ко ли бать ки ра зом з учи те -
ля ми во ло ді ють су час ни ми пе да го гіч ни ми знан -
ня ми й умін ня ми, за сто со ву ють їх прак тич но

Роз роб ка ви хов но го за хо ду «Ка фе “Сі мей ний
ве чір”» для 4-х кла сів
Дуд кі на Ва лен ти на Іва нів на, учи тель по чат ко вих
кла сів, Ва луй ська шко ла № 1 Ста нич но-Лу ган -
сько го рай о ну Лу ган ської обл.
Ано та ція: По за клас ний за хід роз роб ле но для про -
ве ден ня в 4-му кла сі. У сце на рії про сте жу ють ся
три зміс то ві лі нії: ху дож ня, ін фор ма цій на, іг ро ва.
Особ ли віс тю за хо ду є йо го ма со вість. По за клас -
ний за хід «Ка фе «Сі мей ний ве чір» — це но вий
під хід до про ве ден ня ран ків у по чат ко вій шко лі

Роз роб ка ви хов но го за хо ду «Для на ших дам»
Івлє ва Ін на Ми ко ла їв 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: Сце на рій про ве ден ня за хо ду на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — ство ри ти свят ко вий на -
стрій; роз ви ва ти мов лен ня, пам’ять уч нів; ви хо ву -
ва ти по ва гу до тра ди цій на ро ду, лю бов до рід них,
близь ких лю дей, по зи тив ні емо ції

Стат тя «Ро дин не ви хо ван ня як за сіб со ці а лі -
за ції уч нів по чат ко вої шко ли»
Кри кун Ні на Ми ко ла їв на, учи тель по чат ко вих
кла сів, За ли ман ська шко ла Ба лак лій сько го рай о -
ну 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 бать ків ська лю бов,
піклу ван ня, ви мог ли вість і за хист ство рю ють най -
спри ят ли ві ші умо ви для роз вит ку і ре алі за ції ди -
ти ною всіх її ін те лек ту аль них і ду хов них по тенцій,
для не су пе реч ли во го вход жен ня в роз галу же ну
сис те му мо раль них та ін ших норм суспіль ст ва

Стат тя «Адап та ція ді тей 6-річ но го ві ку
до шко ли»

Кук сен ко На та лія Юрі їв на, учи тель по чат ко вих
кла сів, Ні ко поль  ська шко ла № 13 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 го тов ність ди ти ни
до на вчан ня в шко лі мож на кон с та ту ва ти як ін тег -
ра тив ну ха рак те рис ти ку роз вит ку ди ти ни, що зу -
мов лює успіш ну адап та цію до ви мог шкіль но го
жит тя ди ти ни

Роз роб ка бать ків ських збо рів «Сек ре ти муд -
рос ті»
Мо хо рук Ма рія Іва нів 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, со ці аль ний пе да гог, То по рів ська шко ла
Го ро ден ків сько го р-ну Іва но-Фран ків ської обл.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня збо рів бать ків
пер шо клас ни ків

Роз роб ка бать ків ських збо рів «Доб рий день,
рід на шко ло!» для бать ків ді тей 6–7 ро ків
Ні ко лен ко Світ ла на Ва си лів на, ви хо ва тель-ме то -
дист, Куп’ян ський на вчаль ний ком п лекс № 2,
дошкіль ний під роз діл Хар ків ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект за хо ду, ме та яко го —
на дан ня до по мо ги бать кам май бут ніх пер шо клас -
ни ків у адап та ції ді тей до но вих умов здо бут тя
осві ти, ор га ні за ція бать ків сько го лек то рію й кон -
суль та цій з під го тов ки ді тей до шко ли

Роз роб ка ви хов но го за хо ду «Сто днів у шко -
лі» для 1-х кла сів
Пи ли пів Окса на Іва нів на, учи тель по чат ко вих
кла сів, До лин ська шко ла До лин сько го рай о ну Іва -
но-Фран ків ської обл.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду на за яв -
лену те му, ме та яко го — ви хо ву ва ти по чут тя гор -
дос ті за ста тус шко ля ра, лю бов і по ва гу до вчи те -
ля; роз ви ва ти ін те рес і по ва гу до знань, вчи ти са -
мо стій но і твор чо їх здо бу ва ти; фор му ва ти
пі зна валь ні здіб нос ті пер шо клас ни ків

Свя то ан г лій ської мо ви для бать ків
Си во лап Юлія Олек сан д рів 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: Сце на рій свя та з учас тю ді тей і бать ків

Роз роб ка ви хов но го за хо ду «Ма мам і ба бу -
сям при свя чу єть ся…» для 2-х кла сів
Фе дець Оле на Вік то рів на, учи тель по чат ко вих
кла сів, За по різь ка шко ла № 5.
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 спів пра ці сім’ї
та шко ли; ви хо ван ня в уч нів лю бо ві і по ва ги
до жін ки, по чут тя гор дос ті за свою ма му і ба бу сю;
фор му ван ня згур то ва нос ті ди тя чо го ко лек ти ву

Роз роб ка ви хов но го за хо ду «Здо ро ва ро ди -
на — ба гат ст во кра ї ни» для 1–4-х кла сів
Ха юк Те тя на Тро хи мів на, учи тель по чат ко вих
кла сів, Рів нен ська шко ла Оча 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 — фор му ва ти ін те рес до фі зич ної
куль ту ри і спор ту; роз ви ва ти фі зич ні, во льо ві якос ті
в умо вах зма ган ня; ви хо ву ва ти по чут тя друж би, ко -
лек ти віз му, вза є мо до по мо ги, по ва ги один до одно го,
ба жан ня дба ти про влас не здо ров’я; да ти орі єн ти ри
бать кам та ді тям що до ак тив но го про ве ден ня віль но -
го ча су і до звіл ля з ко рис тю для здо ров’я

Ме то дич ні ре ко мен да ції до про ве ден ня те -
ма тич них бать ків ських збо рів «Під лі ток і нар -
ко ти ки»
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Хох ло ва Оле на Свя тос ла вів на, ви кла дач елек т ро -
тех ніч них дис цип лін, Дніп ро дзер жин ський ме та -
лур гій ний ко ледж Дніп ро пет ров ської обл.
Ано та ція: Ре ко мен да ції для про ве ден ня бать ків -
ських збо рів

Ро сій ська мо ва

Роз роб ка уро ку «Пра во пис мор фем ро сій -
ської мо ви» з ро сій ської мо ви в 6-му кла сі
Дзу гань Окса на Ана то лі їв на, учи тель ро сій ської
мо ви та за ру біж ної лі те ра ту ри, Ге ні че 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 — на вча ти зна хо ди ти ви вче ні ор фо -
гра ми і по яс ню ва ти їх, за сто со ву ва ти здо бу ті
знан ня та вмін ня на прак ти ці; роз ви ва ти ус не
мов лен ня, ко му ні ка тив ні на вич ки; ви хо ву ва ти ін -
те рес до мо ви

Роз роб ка уро ку «Під го тов ка до пе ре ка зу»
з ро сій ської мо ви в 5-му кла сі
Івах нен ко Анто ні на Се ра фи мів на, учи тель ро сій -
ської мо ви, Хар ків ська шко ла № 157.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле ну те му,
ме та яко го — фор му ва ти кри тич не мис лен ня,
куль ту ру мов лен ня; роз ви ва ти вмін ня й на вич ки
ор фо гра фіч ної пиль нос ті, ком па ра тив но го ана лі -
зу тек с тів, пред мет ну ком пе тен т ність; ви хо ву ва -
ти осо бис тість, спро мож ну пе ре кон ли во й гра -
мот но ви слов лю ва ти свої дум ки, бу ти спо сте реж -
ли вою, то ле ран т ною

Роз роб ка уро ку «Пра во пис ко ре нів з чер гу -
ван ням» з ро сій ської мо ви в 6-му кла сі
Кли мен ко На та лія Юрі їв на, учи тель ро сій ської
мо ви та лі те ра ту ри, По пас нян 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 — уза галь ни ти і сис те ма ти зу ва ти ві до -
мос ті про пра во пис лі тер на по зна чен ня чер гу -
вань го лос них у ко ре ні сло ва, ви роб ля ти прак тич -
ні вмін ня зна хо ди ти ко ре ні з чер гу ван ням і ви би -
ра ти пра виль ний пра во пис; спри я ти роз вит ку
швид кос ті ре ак ції, ува ги, пам’яті, мис лен ня, мов -
лен ня; фор му ва ти ко му ні ка тив ні вмін ня, по зи -
тив не й уваж не став лен ня до ро сій ської мо ви; ви -
хо ву ва ти вмін ня пра цю ва ти в ко лек ти ві

Ме то дич ний по сіб ник «Ви вчен ня мор фо ло гії
в таб ли цях» з ро сій ської мо ви для 6–7-х кла сів
Клі мі на На дія Ва си лів на, учи тель ро сій ської мо -
ви, Дніп ро дзер жин 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: По сіб ник для вчи те лів до по мо же
в зруч ній гра фіч ній фор мі по да ти ма те рі ал з мор -
фо ло гії на уро ках ро сій ської мо ви

Ме то дич на роз роб ка «Роз ви ток ко му ні ка -
тив них на ви чок і вмінь іг ро ви ми за со ба ми

на уро ках ро сій ської мо ви» з ро сій ської мо ви
для 5–6-х кла сів
Кляв зу нік Ла ри са Мак си мів на, учи тель ро сій -
ської мо ви, Лю бе шів сько-Во лян ська шко ла Лю -
бе шів сько го р-ну Во лин ської обл.
Ано та ція: Ме та по сіб ни ка — до по мог ти вчи те лю
ро сій ської мо ви 5–6-х кла сів у ці ка вій фор мі ор -
га ні зу ва ти мов ну ді яль ність ді тей, озбро ї ти їх
умін ням точ но й об раз но ви слов лю ва ти свої дум -
ки й по чут тя. Ігри, ці ка ві впра ви до зво лять ці ле -
спря мо ва но роз ви ва ти ко му ні ка тив ні на вич ки й
умін ня, куль ту ру мов но го спіл ку ван ня і твор чі
здіб нос ті уч нів

Роз роб ка уро ку «Ана ліз зна чен ня, вжи ван ня
час ток, що слу гу ють для ви ра жен ня різ но го сту -
пе ня впев не нос ті і ви ді лен ня. Чи тан ня. Пись мо»
з ро сій ської мо ви в 9-му кла сі
Па хер Га ли на Ми ко ла їв на, учи тель ро сій ської мо -
ви та за ру біж ної лі те ра ту ри, Ла ди жин ська шко ла
№ 2 Він ниць 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 — по гли би ти знан ня про
час т ку як мор фо ло гіч ну оди ни цю мо ви, її роль;
за сто су ва ти от ри ма ні знан ня в прак тич ній ро бо -
ті; за крі пи ти вмін ня про во ди ти лін г во лі те ра ту -
роз нав чий і ком па ра тив ний ана лі зи тек с тів; про -
буд жу ва ти ін те рес до жит тя і твор чос ті М. Лер -
мон то ва, до твор чос ті В. Жу ков сько го

Ме то дич на роз роб ка «По езія А. Ахма то вої
на за нят тях ро сій ської мо ви» з ро сій ської мо ви
в 8–11-х кла сах
Пе лі ван Анто нія Дем’янів на, ви кла дач ро сій ської
фі ло ло гії, Ні ко поль  ське пе да го гіч не учи ли ще
Кри во різь ко го на ці о наль но го уні вер си те ту, Дніп -
ро пет ров ська обл.
Ано та ція: У ме то дич но му по сіб ни ку пі ді бра но
при кла ди ре чень з по езій А. Ахма то вої, які мож на
ви ко рис то ву ва ти як те ма тич ний мов ний ма те рі ал
при ви вчен ні роз ді лів «Ор фо гра фія», «Мор фо ло -
гія» і «Син так сис»

Збір ник прак тич них за вдань на до по мо гу
вчи те ле ві-сло вес ни ку в під го тов ці до олім пі а ди
Пуч кан Лю бов Іва нів на, учи тель ро сій ської мо ви
та лі те ра ту ри, За по різь ка гім на зія № 28.
Ано та ція: Ме то дич ний по сіб ник для вчи те ля

Тру до ве на вчан ня

Твор чий про ект «Під став ка під га ря чий по -
суд» з тру до во го на вчан ня для 9–11-х кла сів
Артю шен ко Юрій Ле о ні до вич, учи тель тру до во го
на вчан ня та еко но мі ки; Кле вець Ярос лав, учень
9-го кла су, Бі ло вод ська шко ла Лу ган ської обл.
Ано та ція: Звіт на до ку мен та ція уч нів сько го про -
ек ту на ви го тов лен ня ви ро бу «Під став ка під га ря -
чий по суд»

Ме то дич на роз роб ка «Вір ту аль на ла бо ра то -
рія» з тру до во го на вчан ня в 5–7-х кла сах
Гав ри люк Інга Іва нів на, учи тель тру до во го на -
вчан ня; Ше ле ке та Лю бов Во ло ди ми рів на, учи тель
тру до во го на вчан ня, Дніп ро дзер жин ська шко ла
№ 18 Дніп ро пет ров ської обл.
Ано та ція: Ме та роз роб ки — ознай о ми ти із за -
галь ни ми ві до мос тя ми про ук ра їн ську кух ню, об -
ря до вість у на ці о наль ній кух ні, про тех но ло гію
при го ту ван ня страв із круп, бо рош на й мо лоч них
про дук тів; ознай о ми ти з іс то рією по ход жен ня
кави, тех но ло гіч ним про це сом її ви го тов лен ня,
ко рис ни ми влас ти вос тя ми; роз ви ва ти са мо стій -
ність, ува гу, твор чі здіб нос ті і смак, сві до ме до -
три ман ня пра вил без пе ки пра ці; ви хо ву ва ти ці ка -
вість до на род них тра ди цій, ша ноб ли ве став лен ня
до лю дей пра ці, куль ту ру пра ці, аку рат ність,
охай ність у ро бо ті

Роз роб ка уро ку «Ви го тов лен ня ви ши то го ви -
ро бу» з тру до во го на вчан ня в 6-му кла сі
Ба гаць ка Га ли на Гри го рів на, учи тель тру до во го
на вчан ня, Ган нів ська шко ла Доб ро піль  сько го
рай о 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 — за без пе чи ти за сво єн ня знань про
тех но ло гіч ну по слі дов ність ви го тов лен ня ви ши -
то го ви ро бу, ознай о ми ти з про фе сією ви ши валь -
ник руч ної та ма шин ної ви шив ки, за крі пи ти
знан ня про ви ди ви ши валь них швів, удос ко на лю -
ва ти вмін ня ви ко рис то ву ва ти ви вче ні шви під час
ви го тов лен ня ви ро бу, спри я ти роз вит ку пі зна -
валь них ін те ре сів, дріб ної мо то ри ки рук, про буд -
жу ва ти по чут тя кра си, ви хо ву ва ти ста ран ність,
куль ту ру пра ці, ба жан ня ство рю ва ти ви ро би
влас ни ми ру ка ми

Роз роб ка уро ку «Прак тич на ро бо та. Ви го тов -
лен ня ки ше ні» з тру до во го на вчан ня в 6-му кла -
сі спе ці аль ної шко ли
Бон да рє ва Ка те ри на Олек сан д рів на, учи тель тру -
до во го на вчан ня, Па рас ко ві їв ська спе ці аль на
шко ла-ін тер нат № 40 До нець кої обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко го —
спри я ти фор му ван ню й роз вит ку пі зна валь но го
ін те ре су уч нів до пред ме та, спри я ти роз вит ку

мови, зба га чен ню слов ни ко во го за па су, за -
пам’ято ву ван ню тер мі но ло гії тех но ло гіч них про -
це сів, удос ко на лю ва ти вмін ня з по шит тя ки ше ні,
на вич ки ви ко нан ня руч них стіб ків і ма шин них
швів; спри я ти фор му ван ню і роз вит ку са мо стій -
нос ті, фор му ван ню ес те тич них якос тей лю ди ни;
спри я ти роз вит ку сен сор ної та рух ли вої сфе ри,
за галь но тру до вих умінь на осно ві ана лі зу спо со -
бу ви го тов лен ня ви ро бу, по пе ред ньо го пла ну ван -
ня ви дів ді яль нос ті та здій с нен ня са мо кон т ро лю
в про це сі ви ко нан ня прак тич них за вдань

Роз роб ка уро ку «Тех но ло гія ви го тов лен ня
ви ро бів, оздоб ле них об’єм ною ап лі ка цією» з тру -
 до во го на вчан ня в 5–6-х кла сах
Ва си ли ши на Іри на Ана то лі їв на, учи тель, Бер ди -
чів ський мі ський лі цей № 15 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 — роз ши ри ти знан ня про ви -
ди ап лі ка цій; да ти по нят тя про об’єм ну ап лі ка цію;
ознай о ми ти з ви да ми кон ст рук цій них ма те рі а лів
для її ви го тов лен ня; на вчи ти пла ну ва ти ро бо ту з ви -
го тов лен ня ви ро бу; роз ви ва ти ху дож ні, ко му ні ка -
тив ні, кон ст рук тор ські здіб нос ті, ес те тич ний смак;
ви хо ву ва ти то ле ран т ність, ста ран ність, охай ність,
лю бов до тра ди цій них ви дів на род но го мис тец т ва

Роз роб ка уро ку «Тех но ло гія ви го тов лен ня
ви ро бів, оздоб ле них об’єм ною ап лі ка цією»
з тру до во го на вчан ня в 6-му кла сі
Ва си ли ши на Іри на Ана то лі їв на, учи тель, Бер ди -
чів ський мі ський лі цей № 15 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 — фор му ва ти уяв лен ня
про ви мо ги до про ек то ва но го ви ро бу; на вча ти
пла ну ва ти ро бо ти з ви го тов лен ня про ек ту, пра -
цю ва ти з ін фор ма цій ни ми дже ре ла ми, ви зна ча ти
кра щі озна ки в кож но му зраз ку, до би ра ти ма лю -
нок, ін стру мен ти

Роз роб ка уро ку «Чи слу ха ють ся те бе ру ки
твої?» з тру до во го на вчан ня в 6-му кла сі
Гай че ня Ал ла Ва си лів на, учи тель, Єміль чин 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 — уза галь ни ти й сис те ма ти зу ва ти
знан ня та на вич ки уч нів з тру до во го на вчан ня;
роз ви ва ти кміт ли вість, ло гіч не мис лен ня, пам’ять,
ува гу; ви хо ву ва ти лю бов до пре крас но го, по чут тя
друж би і вза є мо по ва ги

Роз роб ка уро ку «Фур ні ту ра для одя гу. Ґуд зи -
ки» з тру до во го на вчан ня в 9-му кла сі спе ці аль -
ної шко ли
Га май да Оле на Ле о ні дів на, учи тель, 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 — по пов ни ти знан ня про до по між ні
ма те рі а ли; за крі пи ти на прак ти ці вмін ня при ши -
ва ти ґуд зи ки; слід ку ва ти за сві до мим до три ман -
ням пра вил без печ ної ро бо ти під час руч них ро -
біт; ви хо ву ва ти аку рат не і дбай ли ве став лен ня
до об лад нан ня та ін стру мен тів

Роз роб ка уро ку «Ви ко нан ня зраз ка ви шив ки
шта пів кою» з тру до во го на вчан ня у 8-му кла сі
спе ці аль ної шко ли
Га май да Оле на Ле о ні дів на, учи тель, 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 — роз ви ва ти на ви ки ви ко нан ня шва
«шта пів ка»; слід ку ва ти за сві до мим ви ко нан ням
пра вил без печ ної ро бо ти під час ви ши ван ня;
спри я ти фор му ван ню ес те тич них сма ків уч нів;
ви хо ву ва ти ша ноб ли ве став лен ня до на ці о наль -
них тра ди цій ук ра їн сько го на ро ду

Роз роб ка уро ку «Осно ви по бу до ви ком по зи -
ції у ви шив ці. Спо со би оздоб лен ня ви ро бу»
з тру до во го на вчан ня в 6-му кла сі
Гіль д нер Ал ла Ру доль фів на, учи тель тру до во го на -
вчан ня, Кри во різь ка шко ла № 85 Дніп ро пет ров -
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 — по знай о ми ти з ху дож ні ми особ ли -
вос тя ми на род но го одя гу різ них ре гі о нів Укра ї ни,
йо го обе ре го вим зна чен ням; на вчи ти під би ра ти
ес кіз ви шив ки для сер вет ки; про дов жи ти фор му -
ван ня умінь і на ви чок в про це сі ви го тов лен ня
сер вет ки; ви хо ву ва ти ін те рес до іс то рії на ці о -
наль но го кос тю ма, лю бов до сво го на ро ду; роз ви -
ва ти ху дож ній смак, до слід ниць кі на вич ки, твор -
чу уяву

Твор чий про ект «Сті лець склад ний» з тех но -
ло гій в 11-му кла сі
Глу щен ко Ігор Во ло ди ми ро вич, учи тель тру до во -
го на вчан ня, Без д риць ка шко ла Сум сько го р-ну
Сум ської обл.
Ано та ція: Ме та про ек ту — ознай о ми ти ся з різ ни -
ми кон ст рук цій ни ми ма те рі а ла ми та їх особ ли -
вос тя ми, роз ви ва ти вмін ня шу ка ти, ана лі зу ва ти,
сис те ма ти зу ва ти ін фор ма цію; удос ко на ли ти
вмін ня роз роб ля ти твор чий про ект, пре зен та цію,
крес ли ти, ви рі за ти, за сто со ву ва ти шаб ло ни; уза -
галь ни ти знан ня про ін стру мен ти, їх за сто су ван -
ня й при зна чен ня; на вчи ти ся ви пи лю ва ти, фре зе -
ру ва ти, шлі фу ва ти, скле ю ва ти де та лі; з’єд ну ва ти
ру хо мі, роз нім ні й не роз нім ні де та лі, по кри ва ти
мо рил кою й ла ку ва ти, зби ра ти в го то вий ви ріб

Роз роб ка уро ку «Шви, які ви ко рис то ву ють ся
при ви го тов лен ні на во лоч ки (по двій ний, упід -
гин із за кри тим зрі зом)» зі швей ної спра ви
в 5-му кла сі спе ці аль ної шко ли
Да цен ко Оль га Ми ко ла їв на, учи тель-де фек то лог,
При луць ка спе ці аль на шко ла-ін тер нат 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 — за сво єн ня тех но ло гії ви го тов лен ня
на во лоч ки з кла па ном, по вто рен ня пра вил тех ні -
ки без пе ки, роз ви ток і ко рек ція мов лен ня
на осно ві сло вес ної ха рак те рис ти ки ви ро бу; роз -
ви ток і ко рек ція мис лен ня на осно ві здій с нен ня
ана лі зу спо со бу ви го тов лен ня ви ро бу, за га док;
роз ви ток і ко рек ція дріб ної мо то ри ки, так тиль -
них від чут тів, ню хо вих ре цеп то рів; фор му ван ня
осо бис тіс них якос тей: охай нос ті, на по лег ли вос ті
то що

Роз роб ка уро ку «Тех но ло гія ви ро щу ван ня
рос лин і до гляд за ни ми» з тру до во го на вчан ня
в 5-му кла сі
Дон чен ко На та лія Іва нів на, учи тель тру до во го на -
вчан ня, За по різь ка шко ла № 36.
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 за сво єн ня уч ня ми
знань про спо со би пе ре сад жу ван ня й під жив -
лення кві тів; спри я ти роз вит ку пі зна валь но го ін -
те ре су, на ви чок гру по вої ро бо ти; ви хо ву ва ти:
куль ту ру пра ці, по чут тя кра си, ба жан ня пра цю ва -
ти, ство рю ва ти влас ни ми ру ка ми ви ро би, лю бов
до при ро ди

Роз роб ка уро ку «Ліс — це ду ша всієї пла не -
ти, жи вий скарб на шої Зем лі» з тру до во го на -
вчан ня в 7-му кла сі
Жук Ва силь Ми ко лай о вич, учи тель тру до во го на -
вчан ня, Ко бе ляць ка спе ці аль на шко ла-ін тер нат
Пол тав ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле ну те му,
ме та яко го — зба га ти ти знан ня про де ре ва; ви -
кли ка ти ін те рес до сві ту де рев них куль тур; роз -
ши ри ти кру го зір про еко но міч ну цін ність міс це -
вих по рід де рев; спри я ти бе реж ли во му став лен -
ню до них; го ту ва ти до гос по дар ської ді яль нос ті;
здій с ню ва ти між пред мет ні зв’яз ки; ви хо ву ва ти
лю бов до при ро ди

Ме то дич ні ма те рі а ли з ва рі а тив но го мо ду ля
«Тех но ло гія ху дож ньої об роб ки де ре ви ни ви пи -
лю ван ням» для 10–11-х кла сів
Ка ба лик Ана то лій Ва си льо вич, учи тель тру до во го
на вчан ня, Ка гар лиць ка шко ла № 3 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 пи ше, що ви го тов лен ня ви ро бів ви -
пи лю ван ням від по від но до струк ту ри та зміс ту
про гра ми ви ко ну єть ся че рез про ек т но-тех но ло -

гіч ну ді яль ність. Прак тич ним ре зуль та том ро бо ти
уч нів за цим мо ду лем має бу ти про ект

Роз роб ка уро ку «Де ре ви на, по ро ди де ре ви -
ни. По нят тя про ви го тов лен ня шпо ну, фа не ри,
де ре во во лок нис тих плит. За сто су ван ня фа не ри
й ДВП для ви го тов лен ня ви ро бів» з тру до во го
на вчан ня в 5-му кла сі
Кузь мен ко Ми ко ла Пав ло вич, учи тель тру до во го
на вчан ня, Кри во різь ка шко ла № 85 Дніп ро пет -
ров ської обл..
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко го —
ознай о ми ти з ви да ми й при зна чен ням фа не ри
та ДВП, фор му ва ти вмін ня роз різ ня ти за тек с ту -
рою по ро ди де ре ви ни; сти му лю ва ти праг нен ня
пі зна ва ти влас ти вос ті кон ст рук цій них ма те рі а лів
і бу до ву де ре ви ни; ви хо ву ва ти ста ран ність, дис -
цип лі но ва ність, бе реж ли ве й еко ном не став лен ня
до де ре ви ни, лю бов до на вко лиш ньо го се ре до -
вища

Роз роб ка про ек ту «Тех но ло гія ви го тов лен ня
де ко ра тив но го су ве ні ру «Ве ло си пед-каш по з кві -
 та ми» з тру до во го на вчан ня в 9-му кла сі
Ку зю ра Оле на Ана то лі їв на, учи тель тру до во го на -
вчан ня та тех но ло гій, Дзер жин ська шко ла № 9
До нець кої обл..
Ано та ція: Твор чий про ект ви го тов лен ня су ве ні ру
на уро ках тру до во го на вчан ня

Роз роб ка про ек ту «Тех но ло гія ви го тов лен ня
кар ти ни в тех ні ці “Вов ня на ак ва рель”» з тру до -
во го на вчан ня в 10-му кла сі
Леж ні на Світ ла на Пет рів на, учи тель тру до во го
на вчан ня, Шос т кин ська шко ла № 11 Сум -
ської обл.
Ано та ція: Роз роб ка про ек ту з тру до во го на -
вчання

Роз роб ка уро ку «Ви па лен ня ке ра міч них ви -
ро бів» з тех но ло гії ви го тов лен ня ке ра міч них ви -
ро бів в 11-му кла сі
Му сі на На дія Іва нів на, учи тель, Ма ло бі ло зер ська
спе ці а лі зо ва на ес те тич на шко ла-ін тер нат ІІ–ІІІ
сту пе нів «Ди вос віт» Ва си лів сько го рай о 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 — ак ту а лі зу ва ти знан ня, на вич ки та
вмін ня, от ри ма ні на по пе ред ніх уро ках; уза галь -
ни ти от ри ма ні знан ня з те ми; фор му ва ти вмін ня
ана лі зу ва ти і ро би ти ви снов ки, ви ко рис то ву ва ти
от ри ма ні знан ня для ви рі шен ня тех но ло гіч них
проб лем; роз ви ва ти ху дож ньо-ес те тич ні кре а тив -
ні здіб нос ті й ін те рес до про фе сії «Ви роб ник ху -
дож ніх ви ро бів з ке ра мі ки»; пра цю ва ти над роз -
вит ком зв’яз но го мов лен ня; ви хо ву ва ти пат  рі о -
тич ні по чут тя, ак тив ну по зи цію в на вчан ні й жит ті

Ме то дич на роз роб ка «Тес то ві за вдан ня з тех -
но ло гій» в 11-му кла сі
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: Роз роб ка охоп лює тес то ві за вдан ня
з ви бо ром од нієї пра виль ної від по ві ді та твор чі за -
вдан ня з пред ме та

Ін ст рук ції з охо ро ни пра ці в ка бі не ті об слу -
го ву ю чої пра ці
Пір лік Іри на Ва си лів на, за ступ ник ди рек то ра
з на вчаль но-ви хов ної ро бо ти, учи тель тру до во го
на вчан ня, Ли си чан ська шко ла № 13 Лу ган -
ської обл.
Ано та ція: До бір ка ін струк цій з охо ро ни пра ці

Роз роб ка уро ку «Оздоб лен ня в’яза них ви ро -
бів. До гляд за в’яза ни ми ви ро ба ми» з тру до во го
на вчан ня в 7-му кла сі
Пляш ко Те тя на Кос тян ти нів на, учи тель тру до во -
го на вчан ня, Кри во різь ка шко ла № 85 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 — фор му ван ня на ви чок оздоб лен ня
в’яза них ви ро бів; ознай ом лен ня з пра ви ла ми до -
гля ду за в’яза ни ми ви ро ба ми; роз ви ток твор чих
здіб нос тей, кон цен т ра ція ува ги, пам’яті; ви хо ван -

ня ор га ні зо ва нос ті, ра ці о наль нос ті, прак тич нос ті;
фор му ван ня ін те ре су до пра ці в’язаль ни ці

Ме то дич ні ре ко мен да ції «Орга ні за ція тру до -
во го на вчан ня уч нів основ ної шко ли»
Смаль Ігор Гри го ро вич, учи тель тру до во го на -
вчан ня, Но во во лин ська шко ла № 3 Во лин -
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 го лов ною ме тою тру до во -
го на вчан ня в за галь но ос віт ній шко лі є фор му -
ван ня тех но ло гіч но осві че ної осо бис тос ті, під го -
тов ле ної до са мо стій но го жит тя

Роз роб ка уро ку «Ви ко нан ня бло ку «ко ло -
дязь» при ви вчен ні ва рі а тив но го мо ду ля “Тех но -
ло гія клап ти ко во го шит тя”» з тех но ло гій у 10-му
кла сі
Су дав цо ва Світ ла на Во ло ди ми рів на, учи тель об -
слу го ву ю чої пра ці, Кри во різь ка шко ла № 117
Дніп ро пет ров ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко го —
ознай о ми ти з іс то рією ви ник нен ня й роз вит ку
клап ти ко вої мо за ї ки, ін стру мен та ми, ма те рі а ла -
ми, са ні тар но-гі гі є ніч ни ми ви мо га ми під час крою
та шит тя; на вчи ти пра виль но ви ко ну ва ти еле мен -
ти клап ти ко вої мо за ї ки; роз ви ва ти ува гу, уяву,
ху дож ній смак, фан та зію, пам’ять, твор че й тех -
ніч не мис лен ня, око мір; ви хо ву ва ти ста ран ність,
пра це люб ність, бе реж ли вість, охай ність, дис цип -
лі но ва ність і куль ту ру пра ці, уваж ність під час ви -
ко нан ня прак тич них за вдань

Стат тя «Ви ко ри стан ня му зей ної пе да го гі ки
у ви хов но му про це сі на уро ках тру до во го

на вчан ня» для 6-го кла су
Ху до лє є ва Ла ри са Олек сан д рів на, учи тель тру до -
во го на вчан ня, Дніп ро дзер жин ська шко ла № 28
Дніп ро пет ров ської обл.
Ано та ція: У стат ті на за яв ле ну те му ав тор ка пи ше
про іс то рію роз вит ку ви шив ки на те ри то рії
Наддніп рян щи ни, що ви світ лює іс то рію рід но го
краю. Ро бо та суп ро вод жу єть ся світ ли на ми ви -
шивок

Роз роб ка уро ку «Ви ро щу ван ня рос лин
з дріб  но го на сін ня. Пе ту нія» з тру до во го на вчан -
ня в 6-му кла сі спе ці аль ної шко ли
Шиш кін Ві та лій Ана то лій о вич, учи тель тру до во го
на вчан ня, Мо ло чан ська спе ці аль на шко ла-ін тер -
нат Ток маць ко го р-ну За по різь кої обл..
Ано та ція: План-кон с пект уро ку з муль ти ме -
дійною 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
знан ня про квіт ко ві рос ли ни від кри то го ґрун ту;
ознай о ми ти з особ ли вос тя ми ви ро щу ван ня квіт -
ко вих куль тур; на вчи ти сі я ти квіт ко ву роз са ду;
ви хо ву ва ти праг нен ня при но си ти ко ристь лю дям,
аку рат ність, пра цьо ви тість; роз ви ва ти ін те рес
до пі знан ня са до вих куль тур, умін ня спо сте рі га -
ти, за пам’ято ву ва ти, пра цю ва ти в по тріб но му
тем пі; роз ви ва ти мис лен ня, пам’ять, мо то ри ку,
охай ність, дис цип лі но ва ність

Роз роб ка уро ку «Пря ма спід ни ця. Оброб ка
ви то чок» з тру до во го на вчан ня в 7-му кла сі спе -
ці аль ної шко ли
Шум ська Жан на Вік то рів 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 — сис те ма ти зу ва ти та за крі пи ти рі -
вень знань з те ми; роз ви ва ти пам’ять, мис лен ня,
са мо кон т роль і зо се ред же ність; пра цю ва ти над
роз вит ком по зи тив них емо цій, ес те тич них сма -
ків; здій с ню ва ти ко рек цію зв’яз но го мов лен ня;
ви хо ву ва ти сві до ме став лен ня до умов і пра вил
без пе ки пра ці, уваж ність, охай ність у ро бо ті

Укра їн ська лі те ра ту ра

Роз роб ка уро ку «Лі те ра ту ра рід но го краю.
Див ний сплет по езії, му зи ки і піс ні» з ук ра їн -
ської лі те ра ту ри для 10–11-х кла сів
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Ба бак Іри на Іва нів на, ви кла дач, Слов’ян ський
коледж транс пор т ної інф ра струк ту ри, До нець -
ка обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко го —
до слі ди ти твор чість пись мен ни ків-зем ля ків; роз -
ви ва ти са мо стій ну по шу ко ву ді яль ність, умін ня
орі єн ту ва ти ся в про чи та но му; до нес ти лю бов по -
етів до рід но го краю; осмис ли ти ду хов ну цін -
ність поезій і май с тер нос ті твор ців; удос ко на -
люва ти на вич ки ви раз но го чи тан ня; фор му ва ти
ес те тич ну куль ту ру; ви хо ву ва ти пат рі о тизм,
гордість за пись мен ни ків-зем ля ків, праг нен ня
бра ти участь у пе ре тво рен ні на вко лиш ньо го сві -
ту за за ко на ми кра си, до лу ча ти ся до ху дож ньої
ді яль нос ті

Роз роб ка уро ку «Фе но мен зра ди в ро ма ні
Євге нії Ко но нен ко “Зра да”» з ук ра їн ської лі те -
ра ту ри в 11-му кла сі
Бир ка Люд ми ла Ми ко ла їв на, учи тель ук ра їн ської
мо ви і лі те ра ту ри, Но во во до лазь ка гім на зія Хар -
ків ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле ну те му,
ме та яко го — до слі ди ти яви ще зра ди: при чи ни,
куль ту ру, на слід ки; роз гля ну ти ар хе ти пи зрад -
жено го чо ло ві ка, жін ки, ма мія; ство ри ти про ек ти;
роз ви ва ти на вич ки кри тич но го мис лен ня, пси хо -
ло гіч но го до слід жен ня тво ру; умін ня ство рю ва ти
про ек ти; ви хо ву ва ти ін те рес до но во час ної лі -
тера ту ри, зок ре ма жі но чої про зи, іму ні тет
до нега ти ву

Роз роб ка уро ку по за клас но го чи тан ня «Істо -
ри ко-лі те ра тур не до слід жен ня за ро ма ном Ва си -
ля Бар ки “Жов тий князь”» з ук ра їн ської лі те ра -
ту ри в 11-му кла сі
Бі ло кінь Ал ла Вік то рів на, учи тель ук ра їн ської мо -
ви та лі те ра ту ри, Шан д рів ська шко ла Юр’їв сько -
го рай о 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 — до слі ди ти по дії, що ляг ли в осно ву
тво ру, з’ясу ва ти при чи ни та іс то рію на пи сан ня
ро ма ну, зро зу мі ти жан ро ві особ ли вос ті тво ру, ви -
зна чи ти ко ло по ру ше них у ньо му проб лем, до -
сліди ти об раз ну сис те му; усві до ми ти си лу ду ху
зоб ра же них ук ра їн ців; за ці ка ви ти лі те ра ту рою
ук ра їн ської ді ас по ри; ви хо ву ва ти осо бис тість,
фор му ва ти влас ти вий ук ра їн сько му на ро до ві
мен та лі тет

Роз роб ка уро ку «Ма ру ся Чу рай та її піс ні
“За світ вста ли ко за чень ки…”, “Ві ють віт ри, ві -
ють буй ні…”, “Ой не хо ди, Гри цю…”» з ук ра їн -
ської лі те ра ту ри у 8-му кла сі
Бой ко На та ля Бо ри сів на, учи тель ук ра їн ської мо -
ви і лі те ра ту ри, Кри во різь ка са на тор на шко ла-ін -
тер нат № 5 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 — ознай о ми ти з най важ ли ві ши ми ві -
до мос тя ми жит тє пи су Ма ру сі Чу рай, її пі сен ною
спад щи ною; роз ви ва ти на вич ки ви раз но го чи тан -
ня пі сень, ана лі зу ідей но-ху дож ньо го зміс ту,
уваж ність, вдум ли вість, умін ня уза галь ню ва ти;
ви хо ву ва ти лю бов до рід но го сло ва й ба жан ня
відрод жу ва ти та ви вча ти ори гі наль ну твор чість
на ро ду

Роз роб ка уро ку «Ди тин ст во Ле сі Укра їн ки.
Роль ро ди ни у фор му ван ні по ете си як осо бис -
тос ті» з ук ра їн ської лі те ра ту ри в 6-му кла сі
Бра таш Оле ся Іва нів на, за ступ ник ди рек то ра
з ви хов ної ро бо ти, учи тель ук ра їн ської мо ви та лі -
те ра ту ри, Доб рот вір ська шко ла Кам’ян ка-Бузь ко -
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 — по гли би ти знан ня про Ле сю Укра їн -
ку; ознай о ми ти з ро ди ною, у якій зрос та ла по ете -
са, до по мог ти зро зу мі ти, який вплив на фор му -
ван ня ха рак те ру, ста нов лен ня осо бис тос ті має
ро дин не ви хо ван ня; спри я ти роз вит ку ак тор -
ських здіб нос тей, роз ви ва ти вмін ня уза галь ню ва -
ти, ро би ти ви снов ки, гра мот но офор м лю ва ти
влас ні суд жен ня; спри я ти за ці кав лен ню твор чіс -
тю й осо бис тіс тю Ле сі Укра їн ки

Роз роб ка уро ку «Лі те ра ту ра рід но го краю.
Збір ка гу мо ре сок П. Реб ра “Ко заць кі жар ти”»
з ук ра їн ської лі те ра ту ри в 6-му кла сі
Бур це ва Те тя на Олек сі їв на, учи тель ук ра їн ської
мо ви та лі те ра ту ри, Ми хай лів ський НВК «ЗОШ
І–ІІІ сту пе нів — гім на зія ім. Ге роя Ра дян сько го
Со ю зу І. А. Най дьо но ва» 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 ча си ко зач чи ни; ввес ти уч нів
у по етич не роз ма їт тя пись мен ни ків за по різь ко го
краю; по знай о ми ти з твор чіс тю П. Реб ра; ви -
робля ти на вич ки ви раз но го чи тан ня; удос ко на -
лю ва ти вмін ня ана лі зу ва ти гу мо рес ки; по гли би ти
по нят тя про гу мор і гу мо рес ку; роз ви ва ти пі зна -
валь ні ін те ре си й твор чі здіб нос ті; ви хо ву ва ти
лю бов до рід но го краю, ге ро їч них і тра гіч них сто -
рі нок іс то рії, фор му ва ти ак тив ну жит тє ву по зи -
цію, ви со кі мо раль ні якос ті

Роз роб ка ря ду уро ків на те му «Лі те ра ту ра
кін ця 70-х — 90-х ро ків ХІХ ст.» з ук ра їн -

ської лі те ра ту ри в 10-му кла сі
Ве рес кун Рус ла на Пет рів на, за ступ ник ди рек то -
ра, учи тель ук ра їн ської мо ви та лі те ра ту ри, Чер -
во но град ський НВК № 10 Львів ської обл.
Ано та ція: Кон с пек ти уро ків ук ра їн ської лі те ра ту -
ри з ви ко ри стан ням ме то дів і прий о мів мо ти ва ції
са мо роз вит ку

Роз роб ка уро ку «Щас ли ви ми не на род жу -
ють ся, ни ми ста ють (за п’єсою І. П. Кот ля -

рев сько го “На тал ка Пол тав ка”» з ук ра їн ської лі -
те ра ту ри в 9-му кла сі
Ве ре щин ська Лі дія Олек сі їв на, учи тель ук ра їн -
ської мо ви й лі те ра ту ри, Єміль чин ська гім на зія
Жи то мир ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко го — ви -
вча ю чи твор чість І. Кот ля рев сько го, осмис ли ти
по стать мит ця, йо го міс це в ук ра їн ській лі те ра ту -
рі; з’ясу ва ти особ ли вос ті пер шо го дра ма тур гіч но -
го тво ру но вої ук ра їн ської лі те ра ту ри; роз ви ва ти
вмін ня від сто ю ва ти люд ську гід ність, влас ні
прин ци пи, гра мот но ви слов лю ва ти дум ки, по чут -
тя; роз ви ва ти твор чі здіб нос ті, пі зна валь ний ін те -
рес, кри тич не мис лен ня; ви хо ву ва ти по ва гу до І.
Кот ля рев сько го, гор дість за на ці о наль ну куль ту -
ру, лю бов до рід но го сло ва; при щеп лю ва ти лю бов
до те ат ру, ін те рес до на слід ків осо бис тої твор чої
ак тор ської пра ці

Роз роб ка уро ку «Тво рець пер шо го в Укра ї ні
ур ба ніс тич но го ро ма ну» з ук ра їн ської лі те ра ту -
ри в 11-му кла сі
Ви ко вич Сте фа нія Ва си лів на, учи тель ук ра їн ської
мо ви та лі те ра ту ри, Львів ська шко ла «Лі дер».
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 бу ті знан ня, що сто су -
ють ся «най ін те лі ген т ні шо го» пись мен ни ка
1920–1930 ро ків; від тво ри ти най яс к ра ві ші мо -
мен ти жит тя В. Під мо гиль но го; сти му лю ва ти
до по даль шо го ви вчен ня йо го твор чос ті; на вча ти
твор чо і гли бо ко під хо ди ти до ана лі зу ху дож ньо го
тек с ту; ви хо ву ва ти куль ту ру чи тан ня та дис ку ту -
ван ня

Роз роб ка уро ку «Сві то ва ве лич ук ра їн сько го
по ета Т. Г. Шев чен ка» з ук ра їн ської лі те ра ту ри
в 9-му кла сі
Виш ниць ка Оле на Ва лен ти нів на, учи тель ук ра їн -
ської мо ви та лі те ра ту ри, Дніп ро дзер жин ська
шко ла № 4 іме ні А. С. Ма ка рен ка 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 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,
як дев’яти клас ни ки опа ну ва ли на вчаль ний ма те -
рі ал з те ми; з’ясу ва ти сві то ве зна чен ня твор чос ті
Коб за ря; роз ви ва ти еру ди цію, ува гу, мис лен ня,
умін ня ро би ти ви снов ки, на вич ки ви раз но го чи -
тан ня; ви хо ву ва ти лю бов і по ва гу до ге нія ук ра їн -
сько го на ро ду

Роз роб ка уро ку «Лю ди но, лю ди но, лю ди но,
лю ди но! Збе ри се бе всю у со бі во є ди но!» з ук ра -
їн ської лі те ра ту ри в 11-му кла сі

Га він ська На та лія Ми ко ла їв на, учи тель ук ра їн -
ської мо ви та лі те ра ту ри, 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, ме та яко го —
викли ка ти за ці кав лен ня по езією Л. Кос тен ко;
роз ши ри ти чи таць кий кру го зір; ви хо ву ва ти по -
чут тя обов’яз ку, від по ві даль ність, то ва ри ськість;
сти му лю ва ти роз ви ток на ви чок по шу ко во-до слід -
ниць кої, твор чої ро бо ти, умін ня пра цю ва ти
з різни ми дже ре ла ми ін фор ма ції, пре зен ту ва ти
ре зуль та ти влас ної по шу ко вої ді яль нос ті; ви хо ву -
ва ти до пит ли вість; спри я ти роз вит ку на ви ків ви -
раз но го чи тан ня й ана лі зу по етич но го тво ру (із
за сто су ван ням знань з те о рії лі те ра ту ри)

Роз роб ка уро ку «Іван Фран ко «За хар Бер -
кут». Ге ро їч на бо роть ба ру си чів-ук ра їн ців —
доро га в май бут нє су час ни ків» з ук ра їн ської
літе ра ту ри в 7-му кла сі
Гав ру тен ко Га ли на Ва си лів на, учи тель ук ра їн -
ської мо ви та лі те ра ту ри, Ве ли ко раць ка шко ла Ра -
до мишль  сько го р-ну Жи то мир 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 — до по мог ти уч ням зро зу -
мі ти гли би ну сю же ту тво ру, йо го про від ні мо ти -
ви; до слі ди ти, як у тво рі зоб ра жу єть ся бо роть ба
про ти мон го ло-та тар ських на пад ни ків; спри я ти
роз вит ку на ви чок ана лі зу тво ру, умін ня ви слов -
лю ва ти влас ну дум ку, ін с це ну ва ти об ра зи тво ру;
ви кли ка ти ін те рес до іс то рич но го ми ну ло го на -
шо го на ро ду, ви хо ву ва ти по чут тя пат рі о тиз му,
гор дос ті за на ших пред ків, ба жан ня про дов жи ти
бо роть бу за не за леж ність і від род жен ня Укра ї ни

Роз роб ка уро ку «В. Вин ни чен ко “Федь ко-
хала мид ник”» з ук ра їн ської лі те ра ту ри в 6-му
кла сі
Гав ру тен ко Га ли на Ва си лів на, учи тель ук ра їн -
ської мо ви та лі те ра ту ри, Ве ли ко раць ка шко ла Ра -
до мишль  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 ро бо ти що до ана лі зу тво ру
В. Вин ни чен ка «Федь ко-ха ла мид ник», до по мог ти
ро зі бра ти ся в склад но щах ха рак те рів і вчин ків
геро їв; роз ви ва ти на вич ки ви раз но го чи тан ня, пе -
ре ка зу, ло гіч не й об раз не мис лен ня, ви слов лю ва -
ти своє став лен ня до зоб ра жу ва но го; спри я ти
усві дом лен ню най важ ли ві ших цін нос тей мо ра лі,
що роб лять лю ди ну ду шев но ба га тою і щед рою
на доб ро, чес ність, по ряд ність

Роз роб ка уро ку «Вша нуй мо пам’ять Коб за -
ря» з ук ра їн ської лі те ра ту ри в 9-му кла сі
Гав ру тен ко Га ли на Ва си лів на, учи тель ук ра їн -
ської мо ви та лі те ра ту ри, Ве ли ко раць ка шко ла Ра -
до мишль  сько го р-ну Жи то мир ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко го — по -
гли би ти знан ня про жит тя і твор чість Т. Шев чен -
ка, ри си йо го ха рак те ру; роз ви ва ти куль ту ру
зв’яз но го мов лен ня, пам’ять, умін ня ви раз но
чита ти по етич ні тво ри, ло гіч но мис ли ти, гра мот -
но ви слов лю ва ти дум ки; фор му ва ти вмін ня пра -
цю ва ти в ко ман ді; спри я ти ви хо ван ню на ці о наль -
ної са мо сві до мос ті, по чут тя по ва ги до жит тє во го
по дви гу Т. Шев чен ка в умо вах під не віль но го ста -
но ви ща на ції, праг нен ня бу ти справ ж ні ми ук ра -
їн ця ми то що

Роз роб ка уро ку «Еле мен ти на ро доз нав ст ва
в ро ма ні Ула са Сам чу ка “Ма рія”» з ук ра їн ської
лі те ра ту ри в 11-му кла сі
Го лов ко На дія Ми ко ла їв на, учи тель ук ра їн ської
мо ви та лі те ра ту ри, Ба ра нів ська шко ла Вал ків -
сько го рай о ну 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 основ ні проб ле ми, по ру ше ні
ав то ром у тво рі; сха рак те ри зу ва ти ге ро їв; ви зна -
чи ти еле мен ти на ро доз нав ст ва, які ви ко рис тав
пись мен ник у тво рі; роз ви ва ти вмін ня і на вич ки
ро бо ти з ху дож нім тек с том, умін ня да ва ти оцін ку
про чи та но му, ви ді ля ти го лов не, ви слов лю ва ти
свою дум ку, до во ди ти влас ні твер д жен ня; ви хо ву -
ва ти на ці о наль ну сві до мість, по ва гу до на род них
зви ча їв
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Роз роб ка уро ку «По етич на збір ка І. Фран ка
«Зів’яле лис тя». Емо цій на га ма по чут тів лі рич но -
го ге роя» з ук ра їн ської лі те ра ту ри в 10-му кла сі
Гон та рук Те тя на Ле он ті їв на, учи тель ук ра їн ської
мо ви та лі те ра ту ри, Уман ська спе ці а лі зо ва на
шко ла № 12 з по глиб ле ним ви вчен ням ан г лій ської
мо ви Чер ка ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле ну те му,
ме та яко го — ознай о ми ти зі збір кою «Зів’яле лис -
тя», роз кри ти світ по чут тів і при страс тей, ство ре -
ний по етич ним сло вом ве ли ко го май ст ра; роз ви -
ва ти на вич ки ви раз но го чи тан ня, умін ня ро би ти
ідей но-ху дож ній ана ліз по езій; ви хо ву ва ти усві -
дом лен ня то го, що лю бов — най ве лич ні ше з люд -
ських по чут тів, яке не об хід но бе рег ти й ці ну ва ти

Роз роб ка уро ку «Те ма віч но го ко хан ня “лю -
бов но го три кут ни ка” в но ве лі Гри го ра Тю тюн -
ни ка “Три зо зу лі по кло ном”» з ук ра їн ської лі -
тера ту ри в 11-му кла сі
Гу ла ко ва Світ ла на Ана то лі їв на, ви кла дач ук ра їн -
ської мо ви, Ма рі у поль  ський про фе сій ний ма ши -
но бу дів ний лі цей До нець кої обл..
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко го — до -
по мог ти усві до ми ти ідей но-ху дож нє ба гат ст во й
ес те тич ну цін ність тво ру; на вча ти пра цю ва ти над
тек с том, ана лі зу ва ти зміст про чи та но го, умі ти ви -
зна ча ти го лов не, тлу ма чи ти об ра зи та сим во ли;
роз ви ва ти ло гіч не мис лен ня, умін ня ви слов лю ва -
ти влас ну дум ку про по ве дін ку ге ро їв і проб ле ми,
по ру ше ні у тво рі; ви хо ву ва ти праг нен ня до щи -
рос ті, мо раль ну чис то ту, доб ро ту, то ле ран т ність,
по ва гу до по чут тів ото чу ю чих

Роз роб ка уро ку «В. Вин ни чен ко. «Федь ко-ха -
ла мид ник». Урок-по до рож сто рін ка ми опо ві дан -
ня» з ук ра їн ської лі те ра ту ри в 6-му кла сі
Да ниль чук Люд ми ла Іва нів на, учи тель ук ра їн -
ської мо ви та лі те ра ту ри, Но во ро ма нів ська шко ла
Но во град-Во лин 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 — уза галь ни ти, за крі пи ти знан ня про
опо ві дан ня «Федь ко-ха ла мид ник», твор чий шлях
В. Вин ни чен ка; удос ко на лю ва ти вмін ня ви раз но
та вдум ли во чи та ти, пе ре по ві да ти про чи та не, ана -
лі зу ва ти епіч ні тво ри; про буд жу ва ти пі зна валь ні
ін те ре си уч нів; роз ви ва ти зв’яз не мов лен ня, кри -
тич не мис лен ня, умін ня ар гу мен то ва но до во ди ти
влас ну дум ку; ви хо ву ва ти ін те рес до твор чос ті
В. Вин ни чен ка за со ба ми мис тец т ва сло ва, фор -
мува ти ко му ні ка бель ний ха рак тер, на ці о наль ну
сві до мість

Роз роб ка уро ку «Пан те лей мон Ку ліш —
пись мен ник, пер ший ук ра їн ський про фе сій ний
кри тик, ав тор під руч ни ків для шко ли, пер шо го
ук ра їн сько го пра во пи су “ку лі шів ка”» з ук ра їн -
ської лі те ра ту ри в 11-му кла сі
Дем’яно ва Оле на Олек сан д рів на, учи тель, Друж -
ків ська шко ла № 6 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 — ознай о ми ти з основ ни ми ві ха ми
жит тя та твор чос ті Ку лі ша, по яс ни ти вплив
на ньо го єв ро пей сько го про світ ниц т ва, роз кри ти
про світ ниць ко-ро ман тич ний сві то гляд пись мен -
ни ка, ен ту зі азм у гро мад ській ро бо ті на шля ху ду -
хов но го від род жен ня й куль тур но го зба га чен ня
на ції; учи ти го ту ва ти опор ний ма те рі ал для ство -
рен ня пре зен та ції; роз ви ва ти вмін ня пра цю ва ти
з до дат ко вою ін фор ма цією, ана лі зу ва ти, осмис -
лю ва ти її; ви хо ву ва ти пат рі о тизм, на по лег ли вість
і пра цьо ви тість для до сяг нен ня ме ти

Роз роб ка уро ку «Ми хай ло Стель мах. «Гу си-
ле бе ді ле тять». Єдність сві ту при ро ди і сві ту ди -
тя чої ду ші (у вчин ках, по ве дін ці, роз ду мах, пе -
режи ван нях)» з ук ра їн ської лі те ра ту ри в 7-му
кла сі
Ду бо вик Те тя на Ле о ні дів на, учи тель ук ра їн ської
мо ви та лі те ра ту ри, Но во мос ков ська шко ла
№ 4 Дніп ро пет ров ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко го — на -
вча ти пе ре ка зу ва ти зміст фраг мен тів по віс ті,
аналі зу ва ти про гра мо вий твір, роз кри ва ти об раз

Ми хай ли ка, роз по ві да ти про йо го сприй нят тя
жит тя, ха рак те ри зу ва ти ін ші об ра зи, ви зна ча ти
го лов ну дум ку тво ру, з’ясо ву ва ти роль ху дож ніх
за со бів, роз кри ва ти влас не ро зу мін ня об ра зу гу -
сей-ле бе дів; роз ви ва ти вмін ня ви раз но го чи тан -
ня, фан та зію, уяву; ви хо ву ва ти лю бов до бать ків,
по ша ну до стар ших, лю бов до при ро ди і сві ту

Роз роб ка уро ку «Бог дан-Ігор Анто нич. На -
скріз на жит тєс т вер д ність по езії од но го із пле я ди
най ви знач ні ших по етів сві ту» з ук ра їн ської лі те -
ра ту ри в 11-му кла сі
За до рож ня Га ли на Дмит рів на, учи тель ук ра їн -
ської мо ви і лі те ра ту ри, Бол тиш ська шко ла Кри -
ни чан сько го р-ну Дніп ро пет ров ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко го — по -
знай о ми ти з твор чіс тю ви знач но го ук ра їн сько го
по ета-мо дер ніс та, за ці ка ви ти до її ви вчен ня, по -
гли би ти знан ня про мо дер нізм, зок ре ма сюр ре а -
лізм, по яс ни ти по нят тя ар хе ти пу, роз ви ва ти кре -
а тив ність, мов лен ня, мис лен ня, пам’ять, уяву, ба -
жан ня ди ву ва ти і ра ду ва ти; ви хо ву ва ти лю бов
до Бать ків щи ни, при ро ди, лю ди ни, фор му ва ти ці -
ліс ні уяв лен ня про жит тя, віч ність, без смер тя,
націю; фор му ва ти лін г во куль ту роз нав чу ком пе -
тен т ність, жит тєс т вер д ну по зи цію й по зи тив ну
«Я-кон цеп цію»

Роз роб ка уро ку «Різ ні жит тє ві по зи ції ца ря
Плак сія та Лос ко то на» з ук ра їн ської лі те ра ту ри
в 5-му кла сі
За поль  ська На та лія Ми ко ла їв на, учи тель ук ра їн -
ської мо ви та лі те ра ту ри, Стрі єв ська шко ла Но во -
град-Во лин сько го рай о 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 — на вча ти про сте жу ва ти різ ні спо со -
би жит тя і по ве дін ки дій о вих осіб, про во ди ти ана -
ло гії із су час ним жит тям; роз ви ва ти твор чу уяву,
куль ту ру мов лен ня; ви хо ву ва ти оп ти міс тич не
став лен ня до жит тя

Роз роб ка уро ку по за клас но го чи тан ня «Лю -
ди на та її опір ча со ві (за но ве лою М. Ма ті ос
«Вста вай те, мам ко»)» з ук ра їн ської лі те ра ту ри
в 10–11-х кла сах
Зо рі на Ла ри са Ле о ні дів на, учи тель ук ра їн ської
мо ви і лі те ра ту ри, Бі ло цер ків ське НВО «Пер ша
Бі ло цер ків ська гім на зія — шко ла І сту пе ня» 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 — ознай о ми ти з твор чіс тю
М. Ма ті ос; удос ко на лю ва ти на вич ки ідей но-ху -
дож ньо го ана лі зу тво ру; роз ви ва ти влас не чи -
таць кі, цін ніс но-сві то гляд ні та ко му ні ка тив но-
мов лен нє ві ком пе тен т нос ті; спри я ти ви роб лен ню
ес те тич них сма ків і гу ма ніс тич них упо до бань

Роз роб ка уро ку по за клас но го чи тан ня
«Життя як “тро я ка ру жа” (за ро ма ном М. Ма ті ос
“Со лод ка Да ру ся”)» з ук ра їн ської лі те ра ту ри
в 10–11-х кла сах
Зо рі на Ла ри са Ле о ні дів на, учи тель ук ра їн ської
мо ви і лі те ра ту ри, Бі ло цер ків ське НВО «Пер ша
Бі ло цер ків ська гім на зія — шко ла І сту пе ня» 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 — по гли би ти знан ня про твор чість
М. Ма ті ос на ма те рі а лі ро ма ну «Со лод ка Да ру ся»;
удос ко на лю ва ти вмін ня ана лі зу ва ти й ін тер пре -
ту ва ти твір, адек ват но сприй ма ти й оці ню ва ти;
роз ви ва ти влас не чи таць ку, цін ніс но-сві то гляд ну
ком пе тен т нос ті; учи ти ар гу мен то ва но ви слов лю -
ва ти суд жен ня з при во ду по ру шу ва них у тво рі
проб лем ду хов нос ті, про ти сто янь доб ра й зла
в жит ті та в ду ші лю ди ни; спри я ти роз вит ку
духов них по тен цій, са мо стій нос ті мис лен ня; фор -
му ва ти ін те рес та оцін не став лен ня до на ці о наль -
ної іс то рії

Роз роб ка уро ку лі те ра ту ри рід но го краю
«Жит тя — це щас тя. Лі те ра тур ний пор т рет Га -
ли ни Сай чук» з ук ра їн ської лі те ра ту ри у 8-му
кла сі

Ка лен чук Та ма ра Ми ко ла їв на, учи тель ук ра їн -
ської мо ви і лі те ра ту ри, Пи ли по виць ка шко ла Но -
во град-Во лин сько го рай о ну 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 — ознай о ми ти з твор чіс тю по ете си-
зем ляч ки Га ли ни Сай чук, ви кли ка ти ін те рес до
неї як по ета й осо бис тос ті; до по мог ти зро зу мі ти
основ ну дум ку по езії, за гли би ти ся в зміст вір шів,
від чу ти їх своєю ду шею; роз ви ва ти на вич ки ана -
лі тич ної ро бо ти, умін ня орі єн ту ва ти ся в про чи та -
но му та зна хо ди ти під твер д жен ня сво їх ду мок
у тек с ті; ви хо ву ва ти ви со кі мо раль ні якос ті

Роз роб ка уро ку «Т. Г. Шев чен ко. «За по віт» —
твір, що єд нає ми ну ле, те пе ріш нє і май бут нє.
Ідея тво ру» з ук ра їн ської лі те ра ту ри в 7-му класі
Ко лес ник Люд ми ла Ми ко ла їв на, учи тель ук ра їн -
ської мо ви і лі те ра ту ри, Ли си чан ська шко ла № 5
Лу ган ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле ну те му,
ме та яко го — ознай о ми ти з тво ром Т. Г. Шев чен -
ка «За по віт», но ви ми фак та ми з жит тя по ета; вчи -
ти ана лі зу ва ти лі рич ний твір, да ти по нят тя «ідея
тво ру»; роз ви ва ти, ус не мов лен ня, умін ня ви раз -
но чи та ти твір, пра цю ва ти в гру пах, ана лі зу ва ти,
ви слов лю ва ти дум ки; зба га чу ва ти слов ни ко вий
за пас уч нів; ви хо ву ва ти лю бов до Бать ків щи ни,
по ва гу до твор чої спад щи ни по ета

Роз роб ка уро ку «Еле гія жі но чої ду ші. Ярос -
лав на Ні ко по ля — Лі дія Ми ко ла їв на Чо ло вань-
Ко валь чук (Чуб)» з ук ра їн ської лі те ра ту ри
в 9-му кла сі
Кон стан ти но ва Ва лен ти на Во ло ди ми рів на, учи -
тель ук ра їн ської мо ви та лі те ра ту ри, Ні ко поль -
 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 — на вчи ти ро зу мі ти не прос ті
вірші та не звич ну, але до ступ ну про зу Лі дії Чо -
лованьКо валь чук; за ці ка ви ти жит тям і твор чіс тю
пись мен ни ці; роз ви ва ти по рух по чут тів та
вміння ви слов лю ва ти об раз ні дум ки; за хо пи ти
по езією й при щеп лю ва ти лю бов до по етич но го
сло ва; ви хо ву ва ти по чут тя гор дос ті за жі нок
і сво їх зем ля чок

Роз роб ка уро ку «Сим во ліч ність об ра зу Мав -
ки — го лов ної ге ро ї ні дра ми-фе є рії Ле сі Укра їн -
ки «Лі со ва піс ня». Сим бі оз ви со кої ду хов нос ті
та бу ден но го праг ма тиз му в об ра зі Лу ка ша»
з ук ра їн ської лі те ра ту ри в 10-му кла сі
Кор ні я чен ко Люд ми ла Іва нів на, учи тель ук ра їн -
ської мо ви та лі те ра ту ри, Лу бен ська шко ла № 2
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 — оха рак те ри зу ва ти
го лов них ге ро їв дра ми, роз кри ти сим во лізм го -
лов ної ге ро ї ні, кра су гли бо ко го по чут тя, ан ти гу -
ман ність мер кан тиль нос ті й ко рис то люб ст ва, до -
слі ди ти су пе реч ли вість ха рак те ру Лу ка ша, удос -
ко на лю ва ти на вич ки по рів няль но го ана лі зу
об ра зів, ро бо ти в гру пах і ро бо ти з тек с том; роз -
ви ва ти ес те тич ний смак, твор чу уяву, умін ня дис -
ку ту ва ти, кри тич не мис лен ня, со ці аль ну ком пе -
тен т ність; ви хо ву ва ти по чут тя гу ма ніз му, во ле -
люб нос ті, ви со кої ду хов нос ті

Роз роб ка уро ку «В. Вин ни чен ко. Ці ка ва іс -
торія з жит тя пись мен ни ка. «Федь ко-ха ла -
мидник». Ху дож ня роз по відь про ди во виж но го
хлоп чи ка Федь ка, йо го жит тя й при го ди, сто сун -
ки з од но літ ка ми» з ук ра їн ської лі те ра ту ри
в 6-му кла сі
Ко ся нен ко Ін на Ми ко ла їв на, учи тель ук ра їн ської
мо ви та лі те ра ту ри, Без д риць ка шко ла 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 ді ап ре зен та ція до да єть ся),
ме та яко го — ознай о ми ти з ці ка ви ми сто рін ка ми
жит тя й твор чос ті В. Вин ни чен ка, зміс том йо го
тво ру; роз ви ва ти на вич ки ви раз но го чи тан ня, ко -
мен ту ван ня про чи та но го й ви слов лен ня осо бис -
то го став лен ня до ньо го; ви хо ву ва ти чес ність,
спра вед ли вість, роз важ ли вість

КАТАЛОГ ПЕДАГОГІЧНИХ МАТЕРІАЛІВ
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Роз роб ка уро ку «Ле о нід Глі бов — “най кра -
щий ук ра їн ський бай кар” (за бай кою “Му ха
і Бджо ла”)» з ук ра їн ської лі те ра ту ри в 6-му
класі
Крав цо ва На дія Ми ко ла їв на, учи тель ук ра їн ської
мо ви та лі те ра ту ри, Кі нець піль  ська шко ла Пер во -
май сько го рай о ну Ми ко ла їв ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко го —
роз кри ти роль гу мо ру і са ти ри в жит ті ук ра їн ців,
по знай о ми ти з жан ро вим роз ма їт тям гу мо рис -
тич них тво рів; по гли би ти ви вче не про Л. Глі бо ва;
роз ви ва ти вмін ня ви раз но чи та ти й ко мен ту ва ти
ху дож ній твір, ви ді ля ти йо го основ ну дум ку, зі -
став ля ти опи са не в бай ках із сьо год ніш нім жит -
тям; спри я ти ви хо ван ню лю бо ві до рід но го сло ва,
оп ти міз му, по чут тя гу мо ру, умін ня так тов но ре -
агу ва ти на іро нію

Роз роб ка уро ку «По етич ні роз ду ми про доб -
ро ту, люд ське щас тя і шля хи до ньо го (За тво ром
І. Жи лен ко «Жар-пти ця»)» з ук ра їн ської лі те ра -
ту ри в 6-му кла сі
Кри ло ва Те тя на Іва нів на, учи тель ук ра їн ської мо -
ви та лі те ра ту ри, При луць ка шко ла № 2 Чер ні гів -
ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко го —
ознай о ми ти з ці ка ви ми фак та ми біо гра фії І. Жи -
лен ко; удос ко на лю ва ти вмін ня ви раз но чи та ти
по езію по ете си; ко мен ту ва ти її зміст че рез ком п -
лек с не сприй ман ня різ них ви дів мис тец т ва;
вислов лю ва ти влас ні роз ду ми про щас тя; роз ви -
ва ти ува гу, зв’яз не мов лен ня, ло гіч не мис лен ня,
спри я ти усві дом лен ню то го, що слід ди тин ст ва —
віч не дже ре ло си ли, на тхнен ня, мрій; сфор му ва -
ти влас ні по нят тя про щас тя; ви хо ву ва ти доб ро ту,
вза є мо по ва гу, вчи ти ці ну ва ти кра су на вко лиш -
ньо го сві ту

Роз роб ка уро ку «Оле на Пчіл ка — ви дат на
пись мен ни ця, про ви ди ця на ці о наль ної ідеї,
просві тян ка, гро мад ська ді яч ка» з ук ра їн ської
лі те ра ту ри в 6-му кла сі
Круг лик Те тя на Во ло ди ми рів на, учи тель ук ра їн -
ської мо ви та лі те ра ту ри, Бі ла шів ський НВК
«ЗОШ І–ІІІ ст., ДНЗ» Здол бу нів сько го р-ну
Рівнен ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко го — по -
гли би ти знан ня про по стать Оле ни Пчіл ки
як пись мен ни ці-пат рі от ки, ви знач но го гро мад -
сько го ді яча, щи рої по бор ни ці доб ра і прав ди;
зба га чу ва ти знан ня в га лу зі лі те ра ту ри рід но го
краю; роз ви ва ти ко му ні ка тив ні здіб нос ті, умін ня
ло гіч но мис ли ти, по ліп шу ва ти ак тор ську май с -
тер ність, від чут тя рит му, му зич ний смак і слух;
ви хо ву ва ти лю бов до ма те рі, рід них, на род ної піс -
ні і ви шив ки

Ме то дич на роз роб ка «Проб ле ми ЗНО
та прак тич ні по ра ди що до якіс ної під го тов ки
до іс пи тів» з ук ра їн ської лі те ра ту ри в 11-му
класі
Ла ко вич Ал ла Ми хай лів на, учи тель ук ра їн ської
мо ви та лі те ра ту ри, Ме лі то поль  ська шко ла
№ 15 За по різь кої обл.
Ано та ція: Ма те рі ал для під го тов ки до зов ніш -
нього не за леж но го оці ню ван ня з ук ра їн ської
літе ра ту ри

Роз роб ка уро ку «Кра са і муд рість у при -
слів’ях і при каз ках» з ук ра їн ської лі те ра ту ри в 5-
му кла сі
Лєн чи на На дія Вік то рів на, учи тель ук ра їн ської
мо ви та лі те ра ту ри, Кі ро во град ське 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 з еле -
мен та ми ком па ра тив но го ана лі зу, ме та яко го —
по гли би ти знан ня про світ при слів’їв і при ка зок,
по рів ня ти ук ра їн ські при слів’я з на дбан ням сві то -
вої муд рос ті, спри я ти ви хо ван ню по ва ги до ма лих
фоль к лор них жан рів рід но го на ро ду, фор му ва ти
ша ноб ли ве став лен ня до кміт ли вос ті та муд рос ті
ук ра їн ців

Ме то дич на роз роб ка «Спіль ний про ект учи -
те ля та уч нів “Жит тя і твор чість Т. Шев чен ка пе -
рі о ду ареш ту, пе ре бу ван ня в ка зе ма ті та за слан -
ня”» з ук ра їн ської лі те ра ту ри у 8-му кла сі
Лин ник Ал ла Ми хай лів на, учи тель ук ра їн ської
мо ви та лі те ра ту ри, Чер ка ська шко ла № 10.
Ано та ція: Ме то дич на роз роб ка з муль ти ме дій -
ною під трим кою, ме та якої — по гли би ти знан ня
про жит тя і твор чість Т. Шев чен ка 1847–1857 ро -
ків; роз ви ва ти вмін ня ви раз но го чи тан ня, ана лі зу
ху дож ніх тво рів у кон тек с ті біо гра фії пись мен ни -
ка, ко мен ту ван ня мо ти вів по езій; роз ви ва ти вмін -
ня ана лі зу ва ти об ра зот вор чу спад щи ну, ви зна -
чати її роль у роз вит ку мис тец т ва, до слі ди ти те -
мати ку, жан ри й тех ні ку ви ко нан ня кар тин;
ви хо ву ва ти по ва гу до твор чос ті Шев чен ка, ак тив -
ну гро ма дян ську по зи цію; при щеп лю ва ти ін те рес
до на слід ків влас ної пра ці

Роз роб ка уро ку «Піс ні про бо роть бу про ти
со ці аль но го та на ці о наль но го гні ту “Ой Мо -

ро зе, Мо ро зен ку”, “Мак сим ко зак За ліз няк”»
з ук ра їн ської лі те ра ту ри у 8-му кла сі
Лин ник Ал ла Ми хай лів на, учи тель ук ра їн ської
мо ви та лі те ра ту ри, Чер ка ська шко ла № 10.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко го — са -
мо ор га ні зо ву ва ти ся до на вчаль ної ді яль нос ті; до -
три му ва ти ся мов лен нє вої куль ту ри; зв’яз но ви -
слов лю ва ти ся; ви кли ка ти по зи тив ні емо ції шля -
хом ви раз но го чи тан ня тво рів; роз ви ва ти вмін ня
пра цю ва ти в ко лек ти ві, умін ня з по ва гою ста ви -
ти ся до вчи те ля, од но клас ни ків; на вча ти ви ко рис -
то ву ва ти схе ми як дже ре ла ін фор ма ції; удос ко на -
лю ва ти вмін ня фор му лю ва ти ці лі ді яль нос ті та ро -
би ти ви снов ки; роз ви ва ти вмін ня від чу ва ти
гар мо ній ність і кра су іс то рич них пі сень, фор му -
ва ти в уч нів знан ня про ге ро їв пі сень, про ана лі зу -
ва ти ідей но-ху дож ній зміст, ви зна чи ти про від ні
мо ти ви тво рів; ви кли ка ти ба жан ня чи та ти іс то -
рич ні піс ні, по ва жа ти мит ців на род ної піс ні, під -
но си ти на ці о наль ний дух; роз ви ва ти на вич ки
ком па ра тив но го ана лі зу ху дож ньо го тек с ту,
зв’яз не мов лен ня

Роз роб ка уро ку «Ле ся Во ро ни на — су час на
пись мен ни ця, ав тор ка ба га тьох книг для ді тей.
Фан тас тич на, ро ман тич на, ба га то епі зод на по -
вість “Та єм не То ва рис т во бо я гу зів, або За сіб від
пе ре ля ку № 9”» з ук ра їн ської лі те ра ту ри в 6-му
кла сі
Лу ньо ва Ва лен ти на Во ло ди ми рів на, учи тель ук ра -
їн ської мо ви та лі те ра ту ри, Дер га чів ський лі цей
№ 2 Хар ків 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 — за ці ка ви ти жит тє вим і твор чим шля -
хом Л. Во ро ни ної; роз ви ва ти на ви ки ана лі зу її
по віс ті, ви яви ти ідей но-те ма тич ну спря мо ва ність
тво ру, особ ли вос ті на зви; роз ви ва ти вмін ня то ле -
ран т но й ар гу мен то ва но до во ди ти свою дум ку,
від сто ю ва ти влас ну по зи цію; при щеп лю ва ти ін -
те рес до пі знан ня но во го, ви хо ву ва ти праг нен ня
до са мо вдос ко на лен ня, са мо ре а лі за ції в ім’я
добра

Ме то дич на роз роб ка «Крос вор ди й ре бу си
на уро ках ук ра їн ської лі те ра ту ри» для 6–8-х
кла сів
Лю тик Окса на Ми ко ла їв на, учи тель ук ра їн ської
мо ви та лі те ра ту ри, Вла сів ська шко ла Зінь ків -
сько го рай о ну Пол тав ської обл.
Ано та ція: До бір ка крос вор дів і ре бу сів для уро ків
ук ра їн ської лі те ра ту ри

Роз роб ка уро ку «Лі на Кос тен ко. По езії “Дощ
по лив”, “Пі сень ка про кос міч но го гос тя”, “Ко -
льо ро ві ми ші”» з ук ра їн ської лі те ра ту ри в 7-му
кла сі
Ля шен ко Оль га Пет рів на, учи тель ук ра їн ської
мови та лі те ра ту ри, Бо го ду хів ська гім на зія № 1
Хар ків ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко го — на -
вчи ти вдум ли во чи та ти й ана лі зу ва ти, ко мен ту ва -
ти по дії у вір шах Лі ни Кос тен ко, від чу ва ти ба -
гатст во ху дож ніх об ра зів тво рів, ви хо ву ва ти

поетич ні сма ки, доб ро ту, спра вед ли вість, лю бов
до при ро ди, при щеп лю ва ти праг нен ня збе рег ти
ри си не ор ди нар ної осо бис тос ті, роз ви ва ти твор -
чу уяву, вмін ня фан та зу ва ти, пе ре кон ли во ви -
слов лю ва ти влас ну дум ку, удос ко на лю ва ти ус не
мов лен ня уч нів

Роз роб ка уро ку «Лі рич на дра ма “Зів’яле
листя” — ше девр ін тим ної лі ри ки І. Фран ка»
з ук ра їн ської лі те ра ту ри в 10-му кла сі
Мак си мо ва Те тя на Ген на ді їв на, учи тель ук ра їн -
ської мо ви та лі те ра ту ри, До нець кий дер жав ний
тех ні кум еко но мі ки і хі міч них тех но ло гій, м. Кра -
ма тор ськ До нець 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
(меді ап ре зен та ція до да єть ся), ди дак тич на ме та
яко го — по знай о ми ти з по етич ним до роб ком
І. Фран ка 90-х ро ків ХІХ — по чат ку ХХ сто літ тя;
роз кри ти світ по чут тів і при страс тей, ство ре ний
по етич ним сло вом ве ли ко го май ст ра, про слі ди ти
гли би ну по чут тів лі рич но го ге роя і мо мен ти осо -
бис то го пе ре жи ван ня ав то ра, по ка за ти кра су ін -
тим ної лі ри ки ху дож ни ка

Роз роб ка уро ку «Остап Виш ня. “Сом”, “Як
ва ри ти і їс ти суп із ди кої кач ки”. Опти мізм, лю -
бов до при ро ди, лю ди ни, м’який гу мор як ри си
ін ди ві ду аль но го по чер ку Оста па Виш ні» з ук ра -
їн ської лі те ра ту ри в 11-му кла сі
Ман д зюк Іри на Ми ко ла їв на, учи тель ук ра їн ської
мо ви та лі те ра ту ри, Шум ський НВК «За галь но -
освіт ній на вчаль ний за клад І–ІІІ ст. — гім на зія»
Тер но піль  ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле ну те му,
ме та яко го — ознай о ми ти з тво ра ми цик лу
«Мислив ські усміш ки»; роз ви ва ти твор чу уяву
шко лярів, умін ня ана лі зу ва ти про чи та не, ви зна -
ча ти лі те ра тур ні за со би і прий о ми пись мен ни ка
у до сяг нен ні ко міч но го; ви хо ву ва ти лю бов
до при роди

Роз роб ка уро ку «В. Сте фа ник. Тра ге дія лю ди -
ни й дер жа ви в но ве лі “Но ви на”» з ук ра їн ської
лі те ра ту ри в 10-му кла сі
Мель ник Люд ми ла Пет рів на, учи тель ук ра їн ської
мо ви та лі те ра ту ри, Єміль чин ська гім на зія 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 — роз кри ти тра ге дію ук ра їн сько го се -
ла кін ця ХІХ — по чат ку ХХ ст., зоб ра же ну в но ве -
лі «Но ви на», сут ність об ра зу Гри ця Ле тю чо го,
з’ясу ва ти при чи ни, що при ве ли йо го до вбив ст ва
донь ки; роз ви ва ти ін те лек ту аль ні вмін ня що до
здій с нен ня ана лі зу про чи та но го, умін ня уза галь -
ню ва ти, ро би ти ви снов ки; ви хо ву ва ти доб ро ту,
ми ло сер дя, ба жан ня до ла ти труд но щі

Роз роб ка уро ку «Та рас Шев чен ко і Біб лія.
“Ісаія. Гла ва 35”. Цикл “Да ви до ві псал ми”» з ук -
ра їн ської лі те ра ту ри в 9-му кла сі
Мок рє цо ва Ва лен ти на Іва нів на, учи тель ук ра їн -
ської мо ви та лі те ра ту ри, 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 — до слі ди ти став лен ня Шев чен ка до
Біб лії, ро зу мін ня ним ідеї Бо га; про ана лі зу ва ти
по езію «Ісаія. Гла ва 35» й цикл «Да ви до ві псал -
ми»; зі ста ви ти пе ре спів по ета й біб лій ний текст,
ви зна чи ти до мі нан ти по чут тя Шев чен ка; роз ви -
ва ти куль ту ру мов лен ня, ло гіч не й аб ст рак т не
мис лен ня, пам’ять, умін ня об ґ рун то ву ва ти влас ну
дум ку; ви хо ву ва ти усві дом лен ня Бо га як ве ли ко го
ду хов но го опло ту осо бис тос ті, щас ли во го май бут -
ньо го Укра ї ни при Бо жо му бла го сло вен ні то що

Роз роб ка уро ку «При слів’я та при каз ки. На -
род не уяв лен ня про до вко лиш ній світ і йо го
оцін ка в при слів’ях і при каз ках. Кра са і муд рість
цьо го жан ру УНТ» з ук ра їн ської лі те ра ту ри
в 5-му кла сі
Мо лоч на На та лія Вік то рів на, учи тель ук ра їн ської
мо ви та лі те ра ту ри, Оде ська шко ла № 52.
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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 фоль к лор
і йо го ма лі жан ри; до мог ти ся за сво єн ня зміс ту
при слів’їв і при ка зок, їх ніх про від них мо ти вів; на -
вча ти гру пу ва ти й ви ді ля ти в них го лов ний зміст;
роз ви ва ти тех ні ку чи тан ня, на вич ки ви раз но го
чи тан ня, ува гу, кміт ли вість, спо сте реж ли вість;
ви хо ву ва ти на ці о наль ну сві до мість і гід ність, лю -
бов до рід но го краю, за ці кав лен ня йо го тра ди ці я -
ми і до сві дом

Роз роб ка уро ку «А. Чай ков ський. “За сес т -
рою”. Ко рот ко про мит ця. Від тво рен ня іс то -
ричних по дій з по зи цій гу ма ніз му» з ук ра їн ської
лі те ра ту ри в 7-му кла сі
Мос то ва Світ ла на Ле он ті їв на, учи тель ук ра їн -
ської мо ви та лі те ра ту ри, Мат ві їв ський ЗНВК
«Все світ» Віль нян сько го р-ну За по різь кої обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко го —
ознай о ми ти з жит тє вим і твор чим шля хом А. Чай -
ков сько го; з’ясу ва ти іс то рич ну осно ву по віс ті;
зба га чу ва ти слов ник уч нів; роз ви ва ти ува гу, ло -
гіч не мис лен ня, умін ня гра мот но ви слов лю ва ти
свої дум ки, ро би ти ґрун тов ні ви снов ки; ви хо -
вува ти пі зна валь ний ін те рес до твор чос ті А. Чай -
ков сько го, лю бов до рід но го краю, на ро ду, гор -
дість за Бать ків щи ну

Роз роб ка фа куль та тив но го за нят тя «Еле -
мен ти грець кої куль ту ри на Чер ка щи ні.

Спіль не в тра ди ці ях, зви ча ях, ві ру ван нях грець -
ко го й ук ра їн сько го на ро дів» з ук ра їн ської лі те -
ра ту ри в 10-му кла сі
Му кан Ві ра Пав лів 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 і лі те ра ту ри, Чер ка ський НВК «За галь но ос -
віт ня шко ла І–ІІІ сту пе нів — лі цей спор тив но го
про фі лю № 34».
Ано та ція: У ма те рі а лі на за яв ле ну те му ав тор ка
пи ше, що іс то рія куль ту ри гре ків пе ре ко нує
в плід нос ті вза є моз ба га чен ня куль ту ри ук ра їн ців.
До сяг нен ня і грець кої, і віт чиз ня ної на уки ле жать
у фун да мен ті су час но го на уко во го знан ня. Прин -
ци пи де мо кра тії та сво бо ди лю ди ни пок ла де ні
в осно ву всіх віль них дер жав су час но го сві ту

Тес то ві за вдан ня з те ми «Сло во про по хід
Ігорів» — най ви знач ні ша пам’ят ка лі те ра ту ри
Ки їв ської Ру сі»
Му кан Ві ра Пав лів 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 і лі те ра ту ри, Чер ка ський НВК «За галь но ос -
віт ня шко ла І–ІІІ сту пе нів — лі цей спор тив но го
про фі лю № 34».
Ано та ція: Тес то ві за вдан ня на за яв ле ну те му

Роз роб ка уро ку «Ле о нід Глі бов — ві до мий
ук ра їн ський по ет і бай кар. Фоль к лор на осно ва
йо го вір шо ва них за га док» з ук ра їн ської лі те ра -
ту ри в 5-му кла сі
Овча рен ко Га ли на Дмит рів на, учи тель ук ра їн -
ської мо ви та лі те ра ту ри, Кри во різь ка шко ла
№ 130 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 по віс ти про ві до мо го ук ра їн -
сько го по ета й бай ка ря, ознай о ми ти з йо го вір шо -
ва ни ми за гад ка ми; учи ти ви раз но та вдум ли во чи -
та ти за гад ки, по яс ню ва ти спо со би їх від га ду ван -
ня; фор му ва ти вмін ня ко мен ту ва ти особ ли вос ті
по ети ки за га док Л. Глі бо ва, роль у них каз ко вих
еле мен тів, пес т ли вих слів; роз ви ва ти кміт ли вість,
ро зу мо ві здіб нос ті, твор чу уяву, зв’яз не мов лен -
ня, ці ка вість до лі те ра ту ри; ви хо ву ва ти най кра щі
люд ські якос ті

Роз роб ка уро ку «При ро да — наш дім» з ук ра -
їн ської лі те ра ту ри в 7-му кла сі спе ці аль ної
школи
Оле фі рен ко Те тя на Ва си лів на, учи тель ук ра їн -
ської мо ви та лі те ра ту ри, Но воп разь ка спе ці аль на
шко ла-ін тер нат Олек сан д рів сько го р-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 знай о ми ти з тво ра ми, про від ни -

ми мо ти ва ми яких є збе ре жен ня при ро ди; фор -
му ва ти вмін ня ба чи ти кра су в до вкіл лі, до три му -
ва ти ся пра вил по ве дін ки у спіл ку ван ні з при ро -
дою, спри я ти ви хо ван ню бе реж но го став лен ня
до при ро ди

Роз роб ка уро ку «Остап Виш ня (П. Гу бен ко).
За галь ний огляд твор чос ті. “Моя ав то біо -

гра фія”» з ук ра їн ської лі те ра ту ри в 11-му кла сі
Оль хов ська Га ли на Ми хай лів на, ви кла дач, Арте -
мів ський ко ледж транс пор т ної інф ра струк ту ри
До нець кої обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко го — по -
ка за ти не по втор ність твор чої спад щи ни Оста па
Виш ні, ознай о ми ти з ві ха ми жит тя як основ ни ми
при чи на ми роз вит ку та лан ту пись мен ни ка;
форму ва ти вмін ня ста ви ти на вчаль ні за вдан ня,
здат ність до мо де лю ван ня, ана лі зу, за сто со ву ва ти
на бу ті знан ня прак тич но; роз ви ва ти твор чі
здібнос ті, ус не мов лен ня; ви хо ву ва ти лю бов
до спад щи ни Оста па Виш ні, праг нен ня по гли би ти
знан ня шля хом са мо стій но го чи тан ня тво рів
і літе ра ту ри про жит тя і твор чість пись мен ни ка;
ви хо ву ва ти лю бов до рід но го сло ва, по ша ну
до укра їн ських ді ячів куль ту ри

Ме то дич на роз роб ка «За лі ко вий зо шит з ук -
ра їн ської лі те ра ту ри» з ук ра їн ської лі те ра ту ри
в 10–11-х кла сах
Пе ре воз ник Ал ла Ми ко ла їв на, ви кла дач ук ра їн -
ської мо ви та лі те ра ту ри, Не мі ша їв ський аг ро тех -
ніч ний ко ледж Бо ро дян сько го рай о ну Ки їв -
ської обл..
Ано та ція: Зо шит для те ма тич но го оці ню ван ня
з ук ра їн ської лі те ра ту ри

Роз роб ка уро ку «Ми ко ла Во ро ний «Євшан-
зі лля». Роль сло ва, піс ні, іс то рії в жит ті лю ди ни.
Кра са при ро ди рід но го краю в мо є му жит ті»
з ук ра їн ської лі те ра ту ри в 6-му кла сі
Пі цик Оле на Ми ко ла їв на, учи тель ук ра їн ської
мо ви та лі те ра ту ри, Ки їв ська гім на зія «Обо лонь».
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 ви ва ти на вич ки зв’яз но го мов -
лен ня, умін ня пра цю ва ти з тек с том, по рів ню ва -
ти іс то рич ні по дії з су час ніс тю; фор му ва ти стій -
кий ін те рес до лі те ра тур но го тво ру як дже ре ла
іс то рич ної пам’яті на ро ду; усві дом лен ня при -
належ нос ті до ук ра їн сько го на ро ду; ви хо ву ва ти
пат рі о тизм, то ле ран т не став лен ня до ін ших
наро дів

Роз роб ка уро ку «Ро ман у вір шах Лі ни Кос -
тен ко «Ма ру ся Чу рай» — пер ли на ук ра їн ської
лі те ра ту ри ХХ сто літ тя» з ук ра їн ської лі те ра ту -
ри в 11-му кла сі
Под вор чан Ал ла Зе но ві їв на, ви кла дач ук ра їн ської
мо ви і лі те ра ту ри, До нець кий дер жав ний тех ні -
кум еко но мі ки і хі міч них тех но ло гій, м. Кра ма -
тор ськ 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), ди дак тич на ме та яко го — роз кри ти іс -
то рич ну та фоль к лор ну осно ву тво ру, ба гат ст во
тем і проб ле ма ти ку тво ру; до слід жу ва ти май с тер -
ність пись мен ни ці в опи сі об ра зів ро ма ну, роз -
кри ти їх не по втор ну ін ди ві ду аль ність, ду хов ну
си лу і кра су Ма ру сі Чу рай, сфор му ва ти на вич ки
та вмін ня ана лі зу ро ма ну у вір шах

Роз роб ка уро ку «Лі те ра ту ра рід но го краю.
Опо ві дан ня С. Ва силь чен ка «Све кор». Зна чен ня
гу мо ру в жит ті ук ра їн ців» з ук ра їн ської лі те ра -
ту ри в 7-му кла сі
По ясо ва Ган на Вік то рів на, учи тель ук ра їн ської
мо ви та лі те ра ту ри, Ку ра хів ська за галь но ос віт ня
шко ла І–ІІІ сту пе нів № 1 Мар’їн сько го рай о 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 — ознай о ми ти з жит тям і твор чіс тю С.
Ва силь чен ка, роз ви ва ти вмін ня спів від но си ти
фак ти жит тя мит ця і час, у яко му він жив; роз -
шири ти знан ня про ук ра їн ські тра ди ції та по бут
на ро ду; роз ви ва ти ес те тич ні сма ки; ви хо ву ва ти

лю бов до рід но го краю, на ці о наль ну сві до мість,
ша ноб ли ве став лен ня до ук ра їн ської куль ту ри

Стат тя «Па ра док си в збір ці Ле о ни Виш нев -
ської “Ти мій Всеsweet”»

Пра вед на Світ ла на Ана то лі їв на, учи тель ук ра їн -
ської мо ви та лі те ра ту ри, Бі ло цер ків ська шко ла
№ 4 Ки їв ської обл.
Ано та ція: У ма те рі а лі на за яв ле ну те му ав тор ка
пи ше, що знай ом ст во з по етич ни ми тво ра ми,
у яких па ра док си вжи ва ють ся над зви чай но час то,
дає під ста ву ствер д жу ва ти, що те ма тич ний діа па -
зон цьо го тро пу над зви чай но ши ро кий. Це і ре алії
по всяк ден но го жит тя, і ри си лю дей, і при ро да
бут тя та мис тец т ва. Де які па ра док си спан те ли чу -
ють чи та ча, а ін ші ж на впа ки вра жа ють гли би ною
фі ло со фіч нос ті

Роз роб ка уро ку «Та рас Шев чен ко “Ду ми мої,
ду ми мої…”» з ук ра їн ської лі те ра ту ри у 8-му
кла сі
Про коп’юк Лю бов Ва си лів на, учи тель ук ра їн -
ської мо ви та лі те ра ту ри і за ру біж ної лі те ра ту ри,
Дзви няць ка шко ла Бо го род чан сько го рай о 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), ме та яко го — про дов жи ти знай ом ст во
із жит тям пись мен ни ка, зок ре ма пе рі о дом за -
слан ня; удос ко на лю ва ти вмін ня про во ди ти між -
мис тець кі па ра ле лі, ро би ти уза галь нен ня на осно -
ві про чи та но го; роз ви ва ти на вич ки ана лі зу ху -
дож ньо го тек с ту — ана лі зу ва ти лі ри ку по ета
в кон тек с ті йо го біо гра фії; ви хо ву ва ти ін те рес
до не пе ре січ ної по ста ті Коб за ря

Тес то ві за вдан ня з ук ра їн ської лі те ра ту ри
за курс 6-го кла су
Пун кі на Світ ла на Ана то лі їв на, учи тель ук ра їн -
ської мо ви та лі те ра ту ри, Ма рі у поль  ська шко ла
№ 51 До нець кої обл.
Ано та ція: Два ва рі ан ти тес то вих за вдань для кон -
т ро лю знань з ук ра їн ської лі те ра ту ри

Роз роб ка уро ку «Жит тє вий ви бір су час ної
лю ди ни. Чи мож на в наш час збе рег ти свою ін -
ди ві ду аль ність? (на осно ві тво рів ук ра їн ських
і за ру біж них пись мен ни ків, у яких зву чить те ма
«Лю ди на як осо бис тість»)» з ук ра їн ської лі те ра -
ту ри у 8-му кла сі
Ру бі че ва На та лія Ва ле рі їв на, учи тель ук ра їн ської
мо ви та лі те ра ту ри, Ла нів ська шко ла Пус то ми тів -
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 та яко го — фор му ва ти ці ліс -
ні уяв лен ня про жит тє ві цін нос ті, гід ність, мо -
раль ні якос ті, пра виль ний ви бір че рез емо цій ні
по чут тя, пе ре жи ван ня на осно ві про чи та них
тво рів, ви сло вів і біо гра фій ві до мих лю дей; фор -
му ва ти вмін ня шу ка ти ви рі шен ня проб ле ми, ак -
тив ну жит тє ву по зи цію, умін ня бу ти са мим со -
бою, на вич ки спіл ку ван ня в ко лек ти ві; роз ви ва -
ти ло гіч не мис лен ня, ува гу, ко му ні ка бель ність,
умін ня ана лі зу ва ти влас ні вчин ки, да ва ти їм мо -
раль ну оцін ку; на вчи ти об ґ рун то ву ва ти по зи -
цію, роз ви ва ти вмін ня від сто ю ва ти свої по гля -
ди; усе біч но роз ви ва ти ви со кі мо раль ні якос ті

Роз роб ка уро ку «Ви вчен ня біо гра фії А. Ма -
лиш ка» з ук ра їн ської лі те ра ту ри в 7-му кла сі
Сав чен ко Те тя на Іва нів на, учи тель ук ра їн ської
мо ви та лі те ра ту ри, Орі хів ська шко ла Лу бен сько -
го рай о 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 — ознай о ми ти з твор чою до лею А. Ма -
лиш ка, роз кри ти дже ре ла, що фор му ва ли йо го
пись мен ниць кий дар; роз ви ва ти твор чу уяву й ак -
тор ські здіб нос ті; ви хо ву ва ти ін те рес до осо бис -
тос ті пись мен ни ка і йо го твор чос ті

Роз роб ка уро ку «Ва лер’ян Під мо гиль ний.
“Міс  то”. Сві то вий мо тив під ко рен ня лю ди ною ме -
га по лі са» з ук ра їн ської лі те ра ту ри в 11-му кла сі
Сав чен ко Те тя на Олек сі їв на, учи тель ук ра їн ської
мо ви та лі те ра ту ри, Кре мен чуць кий пе да го гіч ний
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ко ледж іме ні А. С. Ма ка рен ка Пол тав ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко го —
ознай о ми ти з основ ни ми ві ха ми жит тя пись мен -
ни ка до би «Роз стрі ля но го від род жен ня»; фор му -
ва ти жит тє ву й удос ко на лю ва ти лі те ра тур но-мов -
ну ком пе тен ції; роз ви ва ти по чут тє ву сфе ру че рез
пси хо ана ліз об ра зу Рад чен ка; спо ну ка ти до са мо -
ос ві ти, са мо роз вит ку

Роз роб ка уро ку «І. Андру сяк. «Ка бан ди -
кий — хвіст ве ли кий». Умін ня ба чи ти кра су
приро ди і ба жан ня обе рі га ти її» з ук ра їн ської
літе ра ту ри в 6-му кла сі
Са дов ська Окса на Ро ма нів на, учи тель ук ра їн -
ської мо ви і лі те ра ту ри, Сні гу рів ська шко ла
№ 4 Ми ко ла їв ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко го —
ознай о ми ти з ди тя чою су час ною ук ра їн ською про -
зою, з твор чіс тю І. Андру ся ка, по вто ри ти особ ли -
вос ті каз ки, опра цю ва ти ідей но-ху дож ній зміст по -
віс ті-каз ки; фор му ва ти вмін ня об ґ рун то ву ва ти
влас не став лен ня до про чи та но го, роз ви ва ти куль -
ту ру зв’яз но го мов лен ня, ло гіч не мис лен ня, умін ня
ро би ти ви снов ки; ви хо ву ва ти ві ру в си лу доб ра, по -
чут тя друж би, від по ві даль нос ті, лю бов до пре крас -
но го, ін те рес до книж ки, до су час них ук ра їн ських
ав то рів

Роз роб ка уро ку «Я для те бе го рів, ук ра їн -
ський на ро де!» з ук ра їн ської лі те ра ту ри в 11-му
кла сі
Сніт ко Ва лен ти на Ва си лів на, учи тель ук ра їн ської
мо ви та лі те ра ту ри, Ки їв ська шко ла № 4.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле ну те му,
ме та яко го — по знай о ми ти з біо гра фією В. Си мо -
нен ка; да ти уяв лен ня про ідей но-ес те тич ні осно -
ви ста нов лен ня ін ди ві ду аль но го сти лю пись -
менни ка; за крі пи ти ви вче не про шіс т де сят ни ків
і їх ній твор чий до ро бок у скар б ни ці ук ра їн ської
куль ту ри; роз кри ти ви со ку на ці о наль ну сві до -
мість Си мо нен ка, йо го ро зу мін ня ак тив но го си -
нів сько го обов’яз ку пе ред Укра ї ною; при ще пи ти
лю бов до твор чос ті мит ця

Роз роб ка уро ку «Світ ди ти ни в збір ці опо ві -
дань В. Вин ни чен ка “На мис то”» з ук ра їн ської лі -
те ра ту ри в 6-му кла сі
Чу ді но вич Та ма ра Сте па нів на, учи тель ук ра їн -
ської мо ви та лі те ра ту ри, Сва ри це виць кий НВК
«За галь но ос віт ня шко ла І–ІІІ сту пе нів — до -
шкіль ний на вчаль ний за клад» Дуб ро виць ко го
р-ну Рів нен ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко го —
роз ши ри ти ко ло чи таць ких ін те ре сів; до по мог ти
усві до ми ти зміст й ідей но-ху дож нє ба гат ст во са -
мо стій но про чи та них тво рів, світ, у яко му жи -
вуть пер со на жі опо ві дань, їх за хоп лен ня, при го -
ди, мрії; роз ви ва ти спо сте реж ли вість, умін ня
фор му лю ва ти й ар гу мен ту ва ти влас ну дум ку,
поєд ну ва ти знан ня з іс то рії й лі те ра ту ри; ви хо -
ву ва ти щи рість, спів чут тя, ми ло сер дя, лю бов
і по ва гу до ма те рі, ша ну ван ня здо бут ків рід ної
лі те ра ту ри

Роз роб ка уро ку «Ви со кий шлях Ми ко ли Лу -
ка ша — ге нія ук ра їн сько го пе ре кла ду» з ук ра їн -
ської лі те ра ту ри в 9-му кла сі
Ше вець Вік то рія Ми ко ла їв 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 яко го —
ознай о ми ти з жит тям і твор чіс тю М. Лу ка ша,
усві до ми ти зна чен ня пе ре кла ду ху дож ніх тво рів;
при лу чи ти уч нів до кра щих на дбань лі те ра ту ри
рід но го краю в кон тек с ті ук ра їн ської та єв ро пей -
ської лі те ра тур; роз ви ва ти ло гіч не й об раз не мис -
лен ня, куль ту ру мов лен ня й чи тан ня; ви роб ля ти
вмін ня вес ти діа лог і по лі лог у па рі, бу ду ва ти мо -
но ло гіч не ви слов лю ван ня, всту па ти в дис ку сію,
уза галь ню ва ти, сис те ма ти зу ва ти знан ня та ро би -
ти ви снов ки; фор му ва ти ко му ні ка тив ну, ін фор -
ма цій ну, твор чу ком пе тен т нос ті; про буд жу ва ти
пат рі о тизм, пле ка ти віль ну осо бис тість, яка вміє
са мо ви ра жа ти ся, ша нує іс то рич не ми ну ле й су -
час не сво го на ро ду

Роз роб ка уро ку «Т. Г. Шев чен ко “Ме ні три -
над ця тий ми на ло”» з ук ра їн ської лі те ра ту ри
в 7-му кла сі
Штим Лю бов Во ло ди ми рів на, учи тель ук ра їнської
мо ви та лі те ра ту ри, 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: План-кон с пект уро ку, ме та яко го —
від но ви ти в пам’яті ма те рі ал про жит тє пис по ета,
роз кри ти зна чен ня йо го твор чос ті для ук ра їн -
сько го на ро ду; роз кри ти зміст тво ру, пе ре да ти
змі ни в на строї хлоп чи ка, ви кли ка ні єд нан ням
з при ро дою, усві дом лен ням си ріт ської до лі і по -
чут тям вдяч нос ті до дів чин ки; на вчи ти ви раз но
чи та ти вірш, до по мог ти від чу ти ес те тич ну на со -
ло ду у ви раз нос ті чи тан ня; роз ви ва ти на вич ки
вдум ли во го й ви раз но го чи тан ня, спо сте ре жен ня
над ху дож нім тек с том; ви хо ву ва ти по чут тя гу ма -
ніз му й оп ти міз му як го лов них ру шій них сил
у жит ті

Роз роб ка уро ку «Ні на Бі чуя про на шо го зем -
ля ка: “Дро го биць кий звіз дар”» з ук ра їн ської лі -
те ра ту ри в 9-му кла сі
Яцик Ори ся Іва нів на, учи тель ук ра їн ської мо ви
та лі те ра ту ри, 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 (ме ді ап ре зен та ція
до да єть ся), ме та яко го — сфор му ва ти вмін ня ви -
зна ча ти ідей но-ху дож ні, жан ро ві особ ли вос ті
тво ру; роз ви ва ти на вич ки са мо стій ної ін ди ві ду -
аль ної й ко лек тив ної ро бо ти з ху дож нім тво ром,
твор чо го під хо ду до ро бо ти над тво ром, пре зен та -
ції влас них до слід жень, при щеп лю ва ти лю бов
до лі те ра ту ри, від по ві даль ність, пат рі о тизм, ес те -
тич ні по чут тя

Укра їн ська мо ва

Учнів ська на уко ва ро бо та «На ці о наль но
мар ко ва на лек си ка ук ра їн ських на род них

дум» з ук ра їн ської мо ви
То кар Те тя на Олек сан д рів на, учи тель ук ра їн ської
мо ви та лі те ра ту ри; Ко ше ле ва Окса на Бо ри сів на,
ви кла дач ук ра їн ської мо ви та лі те ра ту ри; Ко ше -
лев Бог дан, учень 8-го кл., Кре мін ська шко ла-
гімна зія Лу ган ської обл., Кре мін ське об лас не
медич не учи ли ще Лу ган ської обл.
Ано та ція: У ро бо ті впер ше до слід же но лек си ку
ук ра їн ських на род них дум з на ці о наль но мар ко -
ва ним ком по нен том. Здій с не но спро бу скла си фі -
ку ва ти мар ко ва ну лек си ку до слід же них тек с тів
і ви зна чи ти її фун к ці о наль ні па ра мет ри, роз кри -
ти се ман ти ку ана лі зо ва них мов них оди ниць

Роз роб ка уро ку «Ре чен ня з од но рід ни ми чле -
на ми (без спо луч ни ків і зі спо луч ни ка ми а,
але, і). Ко ма між од но рід ни ми чле на ми» з ук ра -
їн ської мо ви в 5-му кла сі
Бай ло Ві та Ва си лів на, за ступ ник ди рек то ра з на -
вчаль но-ме то дич ної ро бо ти, учи тель ук ра їн ської
мо ви й лі те ра ту ри, Бор з нян ська гім на зія іме ні
Пан те лей мо на Ку лі ша 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 — по гли би ти знан ня про од но рід ні
чле ни ре чен ня; на вчи ти зна хо ди ти їх у ре чен ні;
фор му ва ти вмін ня ста ви ти роз ді ло ві зна ки при
од но рід них чле нах ре чен ня; роз ви ва ти вмін ня
шко ля рів пра цю ва ти ко лек тив но й са мо стій но;
роз ви ва ти мов лен нє ві на вич ки; ви хо ву ва ти лю -
бов до рід но го краю, ін те рес до дер жав ної сим во -
лі ки Укра ї ни, гор дість за тра ди ції сво го на ро ду

Роз роб ка уро ку «Не з ді єс ло ва ми (по вто рен -
ня)» з ук ра їн ської мо ви в 7-му кла сі
Ба са раб Ла ри са Во ло ди ми рів на, учи тель ук ра їн -
ської мо ви та лі те ра ту ри, Олек сан д рій ський спе -
ці аль ний ЗНЗ № 4 ім. М. Оле фі рен 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 — по вто ри ти й по гли би ти пра ви ла на -
пи сан ня не з ді єс ло ва ми, фор му ва ти вмін ня пра -
виль но пи са ти ді єс ло во з час т кою не, об ґ рун ту ва -
ти на пи сан ня від по від ним пра ви лом; роз ви ва ти

пам’ять, ува гу, ло гіч не мис лен ня; удос ко на лю ва -
ти куль ту ру мов лен ня; ви хо ву ва ти по ша ну до
сим во лів Укра ї ни, до скар б ни ці ус ної на род ної
твор чос ті

Роз роб ка уро ку «Лін г віс ти ка тек с ту або пор -
т рет з на ту ри» з ук ра їн ської мо ви в 9-му кла сі
Бес паль ко На та ля Вік то рів на, учи тель ук ра їн -
ської мо ви та 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: Кон с пект уро ку на за яв ле ну те му, ме та
яко го — да ти усві дом лен ня основ них те о ре тич -
них ві до мос тей про лін г віс ти ку тек с ту як на уку й
на вчаль ну дис цип лі ну, що роз гля дає текст із по -
зи цій йо го струк ту ри й зміс ту, удос ко на лю ва ти
на вич ки ство рен ня й ре да гу ван ня тек с тів різ них
сти лів, ти пів мов лен ня; роз ви ва ти вмін ня кон цен -
т ру ва ти ся на го лов но му, ло гіч но та зро зу мі ло ви -
слов лю ва ти свої дум ки; ви хо ву ва ти ро зу мін ня не -
об хід нос ті ма ти ду хов ну опо ру в жит ті

Роз роб ка уро ку «Дру го ряд ні чле ни ре чен ня:
до да ток, озна чен ня, об ста ви ни» з ук ра їн ської
мо ви в 5-му кла сі
Бі ла Окса на Фе до рів на, учи тель ук ра їн ської мо ви
та лі те ра ту ри, Ні ко поль  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 — на вчи ти роз різ ня ти дру го ряд ні чле -
ни ре чен ня, ви ді ля ти їх у кон тек с ті умов ни ми по -
знач ка ми; фор му ва ти за галь но піз на валь ні вмін ня
ста ви ти за пи тан ня до дру го ряд них чле нів ре чен -
ня, ви зна ча ти їх ню син так сич ну роль і спо сіб
мор фо ло гіч но го ви ра жен ня; за до по мо гою мов -
лен нє во-ко му ні ка тив но го ма те рі а лу ви хо ву ва ти
по чут тя лю бо ві до рід но го краю

Роз роб ка уро ку «Уза галь нен ня і сис те ма ти -
за ція ви вче но го про при кмет ник як час ти ну мо -
ви» з ук ра їн ської мо ви в 6-му кла сі
Брат чен ко Світ ла на Ми хай лів на, учи тель ук ра їн -
ської мо ви та лі те ра ту ри, Но во со фі їв ська шко ла
Сні гу рів сько го рай о ну 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 — за крі пи ти знан ня про при кмет ник,
зміц ню ва ти на вич ки пра виль но го мор фо ло гіч но -
го роз бо ру, тво рен ня й ви ко ри стан ня у мов лен ні;
під ви щи ти сти ліс тич ну куль ту ру мов лен ня; роз -
ви ва ти ло гіч не мис лен ня, умін ня ана лі зу ва ти ма -
те рі ал, ро би ти ви снов ки, уза галь ню ва ти; ви хо ву -
ва ти лю бов до рід ної при ро ди та по важ не став -
лен ня до ук ра їн ських зви ча їв, ба жан ня зна ти їх
і ви ко рис то ву ва ти в по всяк ден но му жит ті

Роз роб ка уро ку «Рід імен ни ків (по вто рен ня).
Імен ни ки спіль но го ро ду. Рід не змі ню ва них
імен ни ків» з ук ра їн ської мо ви в 6-му кла сі
Бу ла ва Лю бов Гри го рі їв на, учи тель ук ра їн ської
мо ви та лі те ра ту ри, Пу тивль  ська шко ла № 1 ім.
Ра ді ка Руд нє ва Сум 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 не про рід імен ни -
ків, ознай о ми ти з імен ни ка ми спіль но го ро ду, не -
змі ню ва ни ми імен ни ка ми, фор му ва ти вмін ня ви -
зна ча ти їх рід; по глиб лю ва ти знан ня про імен ни -
ки спіль но го ро ду, не змі ню ва ні імен ни ки,
роз ви ва ти спо сте реж ли вість, пам’ять; ви хо ву ва -
ти за ці кав ле ність до влуч но го й до теп но го сло ва

Роз роб ка уро ку «По зна чен ня зву ків мов лен -
ня на пись мі. Алфа віт. Спів від но шен ня зву ків
і букв. Зву ко ве зна чен ня букв я, ю, є, ї та щ» з ук -
ра їн ської мо ви в 5-му кла сі
Ва сюх но На та лія Ва си лів на, учи тель, Сум ська
шко ла № 27.
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 за крі пи ти знан ня ук ра -
їн сько го ал фа ві ту, ви ро би ти на вич ки роз ме жу -
ван ня по нять «звук» і «бук ва»; роз ви ва ти на вич -
ки пра во пи су; роз ви ва ти вмін ня пра цю ва ти ко -
лек тив но та са мо стій но; ло гіч не мис лен ня;
вдос ко на лю ва ти мов лен нє ві на вич ки; ви хов на:
ви хо ву ван ня по чут тя гор дос ті за свій на род, йо го
мис тець ке об да ру ван ня
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Роз роб ка уро ку «Уза галь нен ня та сис те ма ти -
за ція ви вче но го за те мою “При слів ник”» з ук ра -
їн ської мо ви в 7-му кла сі
Ве лет нюк Окса на Ва лен ти нів на, учи тель ук ра їн -
ської мо ви та лі те ра ту ри, Рів нен ський НВК № 12.
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 при слів ник, йо го мор фо ло гіч ні озна ки, син -
так сич ну роль, про дов жи ти вдос ко на лю ва ти ор -
фо гра фіч ні на вич ки; роз ви ва ти кри тич не мис -
лен ня, ро зу мо ві та твор чі здіб нос ті, фор му ва ти
вмін ня ви слов лю ва ти й до во ди ти влас ну дум ку;
ви хо ву ва ти так тов ність у по ве дін ці під час ро бо ти
в па рах і гру пах, на при кла ді ук ра їн ських лі те ра -
тур них ге ро їв, на ді ле них ти по ви ми ри са ми на ці о -
наль но го ха рак те ру, спри я ти фор му ван ню мо -
раль нос ті й ду хов ної кра си ді тей

Роз роб ка уро ку «По рів няль ний зво рот. Ви ко -
ри стан ня по рів няль них зво ро тів у мов лен ні»
з ук ра їн ської мо ви у 8-му кла сі
Вен цу рик Люд ми ла Ми хай лів на, учи тель ук ра їн -
ської мо ви та лі те ра ту ри, Рів нен ський НВК № 12.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле ну те му,
ме та яко го — вчи ти ся роз піз на ва ти по рів няль ні
зво ро ти се ред ін ших син так сич них кон ст рук цій,
ро зу мі ти об раз не зна чен ня по рів няль них зво ро -
тів у тек с тах різ них сти лів мов лен ня, удос ко на -
лю ва ти вмін ня і на вич ки вжи ва ти їх в ус но му і пи -
сем но му мов лен ні; роз ви ва ти ло гіч не мис лен ня,
спо сте реж ли вість, са мо стій ність суд жень, уяву,
умін ня пре зен ту ва ти ре зуль та ти своєї ро бо ти; ви -
хо ву ва ти куль ту ру мов лен ня, за охо чу ва ти до са -
мо стій нос ті в ро бо ті

Роз роб ка уро ку «Одно рід ні чле ни ре чен ня
зі спо луч ни ко вим, без спо луч ни ко вим і змі ша -
ним зв’яз ком» з ук ра їн ської мо ви у 8-му кла сі
Віт ков ська Окса на Пав лів на, учи тель ук ра їн ської
мо ви та лі те ра ту ри, Рів нен ський НВК № 12.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко го —
погли би ти знан ня про од но рід ні чле ни ре чен ня;
сфор му ва ти вмін ня зна хо ди ти од но рід ні чле ни
ре чен ня й ви зна ча ти їх вид, ана лі зу ва ти зв’язок
між ни ми, смис ло ві від но шен ня, роз став ля ти роз -
ді ло ві зна ки й ін то ну ва ти ре чен ня з од но рід ни ми
чле на ми; роз ви ва ти твор чі вмін ня скла да ти ре -
чен ня з од но рід ни ми чле на ми й ви ко рис то ву ва ти
їх в ус но му й пи сем но му мов лен ні, на вчи ти мо де -
лю ва ти схе ми ре чень з од но рід ни ми чле на ми;
за до по мо гою мов лен нє во-ко му ні ка тив но го ди -
дак тич но го ма те рі а лу спри я ти ес те тич но му роз -
вит ко ві осо бис тос ті за со ба ми кра си при род них
на дбань, ви хо ву ва ти лю бов і по ва гу до на род них
на дбань

Роз роб ка уро ку «Склад но під ряд ні ре чен ня
з під ряд ни ми об ста вин ни ми при чи ни і ме ти»
з ук ра їн ської мо ви в 9-му кла сі
Во ро бйо ва Лі дія Бо ри сів на, учи тель, За по різь кий
НВК № 109.
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 вес ти до ро зу мін ня
уч нів, які ре чен ня є склад но під ряд ни ми з під ряд -
ни ми при чи ни і ме ти; на вчи ти ви ді ля ти ко ма ми,
пра виль но ін то ну ва ти, ви ко рис то ву ва ти у сво є му
мов лен ні; по глиб лю ва ти ці ка вість до на ро доз нав -
ст ва; при щеп лю ва ти лю бов до сво го жит ла; роз -
ви ва ти пі зна валь ні здіб нос ті

Роз роб ка уро ку «Ді єп рик мет ни ко вий зво рот.
Від ок рем лен ня ко ма ми ді єп рик мет ни ко во го
зво ро ту. Усе пре крас не на зем лі бе ре по ча ток
з ко лос ка» з ук ра їн ської мо ви в 7-му кла сі
Га єв ська Оле на Йо си пів на, учи тель ук ра їн ської
мо ви та лі те ра ту ри, Озер нен ська гім на зія Жи то -
мир сько го рай о 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 прак тич но го за сво єн ня ві до -
мос тей про ді єп рик мет ни ко вий зво рот; спри я ти
фор му ван ню вмінь ви зна ча ти йо го в ре чен нях,
пра виль но бу ду ва ти й ін то ну ва ти ре чен ня з ді єп -
рик мет ни ко ви ми зво ро та ми і вжи ва ти у та ких ре -
чен нях роз ді ло ві зна ки; роз ви ва ти са мо стій ність,

ло гіч не мис лен ня, куль ту ру мов лен ня, ці ка вість
до ус ної на род ної твор чос ті й тра ди цій ук ра їн -
сько го на ро ду; ви хо ву ва ти по ша ну до пра ці хлі бо -
ро бів, бе реж ли ве став лен ня до хлі ба

Роз роб ка уро ку «Основ ні ор фо гра ми в пре -
фік сах» з ук ра їн ської мо ви в 10-му кла сі
Го лу бець ка Лю бов Ізо тів на, учи тель ук ра їн ської
мо ви та лі те ра ту ри, Степ ків ська шко ла Пер во -
май 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 — сис те ма ти зу ва ти й уза галь ни ти
знан ня про ор фо гра ми в пре фік сах; фор му ва ти
ор фо гра фіч ну пиль ність, куль ту ру мов лен ня;
удос ко на лю ва ти вмін ня зна хо ди ти й ви прав ля ти
ор фо гра фіч ні по мил ки; роз ви ва ти пам’ять, кри -
тич не й ло гіч не мис лен ня; спри я ти роз вит ку мов -
ної, мов лен нє вої, со ці о куль тур ної, ді яль ніс ної
ком пе тен т нос тей; ви хо ву ва ти по ва гу до осо бис -
тос ті, рід ної мо ви, на ці о наль них на дбань ук ра їн -
сько го на ро ду

Роз роб ка уро ку «Актив ні й па сив ні ді єп рик -
мет ни ки. Тво рен ня ак тив них і па сив них ді єп -
рик мет ни ків те пе ріш ньо го й ми ну ло го ча су»
з ук ра їн ської мо ви в 7-му кла сі
Го мо ля Оле на Ле он ті їв на, ди рек тор шко ли, учи -
тель ук ра їн ської мо ви та лі те ра ту ри, Без д риць ка
шко ла Сум сько го р-ну Сум ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко го —
роз ши ри ти знан ня про ді єп рик мет ник, спри я ти
фор му ван ню на ви чок ви зна ча ти ак тив ні й па сив -
ні ді єп рик мет ни ки; роз ви ва ти за галь но піз на валь -
ні вмін ня зна хо ди ти ак тив ні й па сив ні ді єп рик -
мет ни ки у тек с тах, ви зна ча ти їх роль; на вчи ти
утво рю ва ти ак тив ні й па сив ні ді єп рик мет ни ки,
спри я ти зміц нен ню на ви чок їх на пи сан ня; роз -
вива ти твор чі вмін ня ви ко рис то ву ва ти ак тив ні й
па сив ні ді єп рик мет ни ки у влас них ви слов лю -
ваннях; ви хо ву ва ти лю бов і по ва гу до іс то рії свого
на ро ду

Роз роб ка уро ку «Усний твір-опис зов ніш нос -
ті лю ди ни» з ук ра їн ської мо ви в 9-му кла сі
Гон та рен ко Ла ри са Олек сан д рів на, учи тель ук ра -
їн ської мо ви та лі те ра ту ри, 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 на за яв ле ну те му,
ме та яко го — ознай о ми ти з особ ли вос тя ми опи су
зов ніш нос ті лю ди ни, на вчи ти че рез зов ніш ність
роз кри ва ти внут ріш ній світ лю ди ни, її ха рак тер,
на стрій; роз ви ва ти й ко ри гу ва ти ус не зв’яз не
мов лен ня, ува гу, пам’ять, об раз не мис лен ня, спо -
сте реж ли вість; ви хо ву ва ти лю дя ність, доб ро ту,
по чут тя пре крас но го

Роз роб ка уро ку «Діа лог. Скла дан ня діа ло гу»
з ук ра їн ської мо ви в 9-му кла сі
Гор бен ко Люд ми ла Во ло ди ми рів на, учи тель ук ра -
їн ської мо ви і лі те ра ту ри, Дніп ро дзер жин ська
шко ла № 22 Дніп ро пет ров ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко го — по -
вто ри ти й по гли би ти знан ня про діа лог; учи ти оці -
ню ва ти діа ло гіч не мов лен ня що до йо го зміс ту,
мов но го офор м лен ня, від по від нос ті си ту а ції спіл -
ку ван ня; удос ко на лю ва ти вмін ня скла да ти й ро зі -
гру ва ти діа ло ги з ура ху ван ням ме ти й ад ре са та
мов лен ня, ви ко рис то ву ва ти сти му лю ю чі й ре агу -
ю чі реп лі ки, фор му ли мов лен нє во го ети ке ту; ви -
хо ву ва ти ро зу мін ня ети кет них норм, мо раль ної
по ве дін ки під час спіл ку ван ня та по ва гу до спів -
роз мов ни ка

Роз роб ка уро ку «Си но ні мі ка склад них ре -
чень» з ук ра їн ської мо ви в 11-му кла сі

Греч ко Оле на Во ло ди ми рів на, за ві ду вач гу ма ні -
тар но го від ді лен ня, Мир го род ський ху дож ньо-
про мис ло вий ко ледж іме ні М. В. Го го ля Пол тав -
сько го на ці о наль но го тех ніч но го уні вер си те ту
іме ні Юрія Кон д ра тю ка, Пол тав 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),
ме та яко го — по гли би ти знан ня про склад не
речен ня: ви ди склад них ре чень, ви ди зв’яз ку,

смис ло ві від но шен ня, роз ді ло ві зна ки між час ти -
на ми ре чен ня; удос ко на лю ва ти пун к ту а цій ну
гра мот ність, умін ня бу ду ва ти влас ні ви слов лю -
ван ня з ви ко ри стан ням склад них ре чень різ них
ви дів; роз ви ва ти вмін ня пра виль но й ко му ні -
катив но до ціль но ви слов лю ва ти дум ки, ви ко -
ристо ву ю чи си но ні міч ні від по від ни ки склад них
ре чень; ви хо ву ва ти пат рі о тизм, гор дість за на -
вчаль ний за клад і лю дей, які пра цю ва ли чи на вча -
ли ся в ньо му, пле ка ти ба жан ня зро би ти вне сок
в іс то рію ко лед жу

Роз роб ка уро ку «Ви ступ з ора тор ською про -
мо вою. Основ ні спо со би ви сту пу» з ук ра їн ської
мо ви в 11-му кла сі
Греч ко Оле на Во ло ди ми рів на, за ві ду вач гу ма ні -
тар но го від ді лен ня, Мир го род ський ху дож ньо-
про мис ло вий ко ледж іме ні М. В. Го го ля Пол тав -
сько го на ці о наль но го тех ніч но го уні вер си те ту
іме ні Юрія Кон д ра тю ка, Пол тав 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),
ме та яко го — за крі пи ти знан ня з прак тич ної ри -
то ри ки, з’ясу ва ти рі вень за сво єн ня еле мен тів
прак тич ної ри то ри ки; ви роб ля ти вмін ня ви кла да -
ти зміст ви сту пу в чіт кій по слі дов нос ті, умі ло по -
ча ти й за кін чи ти ви ступ, во ло ді ти мі мі кою й жес -
та ми під час ви сту пу; роз ви ва ти ко му ні ка тив ні
вмін ня, ло гіч не мис лен ня, твор чі здіб нос ті, на вич -
ки до слід ниць кої ді яль нос ті; фор му ва ти вмін ня
гра мот но пра цю ва ти з ін фор ма цією; са мо стій но
на бу ва ти знан ня та вмі ло за сто со ву ва ти їх на
прак ти ці; ви хо ву ва ти по чут тя лю бо ві та гор дос ті
за рід ний край

Роз роб ка уро ку «З дум кою про Коб за ря…
Дієвід мі ню ван ня ді єс лів те пе ріш ньо го і май бут -
ньо го ча су» з ук ра їн ської мо ви в 7-му кла сі
Гри ньо ва Ма рія Ва си лів на, учи тель ук ра їн ської
мо ви та лі те ра ту ри, Уса тів ський НВК «шко ла-
гімна зія» ім. П. Д. Вер ни ду ба Бі ля їв сько го рай о ну
Оде ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко го — за -
крі пи ти знан ня про пра во пис і ді євід мі ню ван ня
ді єс лів; фор му ва ти вмін ня ар гу мен ту ва ти на пи -
сан ня ор фо грам, зна хо ди ти і ви прав ля ти по мил -
ки на ви вче ні ор фо гра ми, пра виль но ви ко рис то -
ву ва ти ді єс ло ва в мов лен ні, кон ст ру ю ва ти з ни ми
ре чен ня; скла да ти ви слов лен ня на за да ну со ці о -
куль тур ну те му, ви ко рис то ву ю чи ви ра жаль ні
мож ли вос ті ді єс ло ва; ви хо ву ва ти са мо стій ність
у ро бо ті

Роз роб ка уро ку «Ре чен ня з кіль ко ма ря да ми
од но рід них чле нів» з ук ра їн ської мо ви у 8-му
кла сі
Дем’ян чук Окса на Пет рів на, учи тель ук ра їн ської
мо ви та лі те ра ту ри, Єміль чин ська гім на зія Жи то -
мир ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко го —
ознай о ми ти з по нят тям про ре чен ня з кіль ко ма
ря да ми од но рід них чле нів, сфор му ва ти вмін ня
зна хо ди ти од но рід ні чле ни, різ ні їх ря ди, пра виль -
но роз став ля ти роз ді ло ві зна ки й ін то ну ва ти та кі
ре чен ня; роз ви ва ти твор чі вмін ня скла да ти ре -
чен ня з од но рід ни ми чле на ми й ви ко рис то ву ва ти
їх у мов лен ні, на вчи ти мо де лю ва ти схе ми ре чень
з од но рід ни ми чле на ми то що

Роз роб ка уро ку «Уза галь нен ня та сис те ма -
тиза ція ви вче но го про імен ник як час ти ну мо ви.
Тре ну валь ні впра ви. Мор фо ло гіч ний роз бір
імен ни ка» з ук ра їн ської мо ви в 6-му кла сі
Дер кач Вік то рія Во ло ди ми рів на, учи тель ук ра їн -
ської мо ви та лі те ра ту ри, Кри во різь ка шко ла
№ 52 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 — по вто ри ти, сис те ма ти зу ва ти
і узагаль ни ти знан ня з те ми; роз ви ва ти ло гіч не
мис лен ня, пам’ять, твор чу уяву, куль ту ру ус но го
мов лен ня, умін ня пра виль но ви слов лю ва ти свої
дум ки; спри я ти роз ши рен ню сві то гля ду, зба га чу -
ва ти слов ни ко вий за пас; роз ви ва ти ко му ні ка -
ційні ком пе тен ції; фор му ва ти на вич ки спів ро біт -
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ниц т ва, спри я ти ду хов но-мо раль но му роз вит ку
шко ля рів, при щеп лю ва ти ба жан ня вдос ко на лю -
ва ти се бе; ви хо ву ва ти лю бов і по ва гу до рід но го
краю

Роз роб ка уро ку «Склад но під ряд не ре чен ня
з під ряд ним з’ясу валь ним» з ук ра їн ської мо ви
в 9-му кла сі
Ді дус На дія Пет рів на, учи тель ук ра їн ської мо ви
та лі те ра ту ри, Єміль чин ська гім на зія Жи то мир -
ської обл..
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко го — по -
гли би ти знан ня про склад но під ряд не ре чен ня,
вчи ти роз піз на ва ти склад но під ряд ні ре чен ня
з під ряд ним з’ясу валь ним, ви зна ча ти за со би
зв’яз ку в ньо му; роз ви ва ти ло гіч не мис лен ня,
умін ня са мо стій но ро би ти ви снов ки й уза галь -
нен ня, фор му ва ти ко му ні ка тив ні вмін ня й на вич -
ки; ви хо ву ва ти по ва гу до ви дат них ук ра їн ських
май ст рів, лю бов до при ро ди рід ної зем лі, її ба -
гатст ва та кра си, ес те тич ний смак

Роз роб ка уро ку «При кмет ник як час ти на мо -
ви» з ук ра їн ської мо ви в 6-му кла сі
Ду бі ні на Юлія Олек сан д рів на, учи тель ук ра їн -
ської мо ви та лі те ра ту ри, Ближ нен ська шко ла
Вол но ва сько го рай о ну До нець кої обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко го — за -
крі пи ти, по гли би ти й сис те ма ти зу ва ти знан ня
про при кмет ник; фор му ва ти вмін ня від різ ня ти
при кмет ни ки від ін ших час тин мо ви, ви зна ча ти їх
гра ма тич ні ка те го рії; ви хо ву ва ти лю бов до рід ної
зем лі, ма те рин ської мо ви, на род них тра ди цій;
роз ви ва ти ус не й пи сем не мов лен ня, ви мов ну та
слу хо ву куль ту ру, пам’ять

На вчаль ний про ект «Жит тя про жи ти —
не по ле пе рей ти» з ук ра їн ської мо ви в 11-му
класі
Ду сик Іри на Вік то рів на, учи тель ук ра їн ської мо ви
та лі те ра ту ри, ди рек тор шко ли, Оче ре ту ва тів ська
шко ла Маг да ли нів сько го рай о ну Дніп ро пет ров -
ської обл.
Ано та ція: Ме та про ек ту — сис те ма ти зу ва ти
знан ня з ук ра їн ської мо ви та лі те ра ту ри; прак тич -
но за сто су ва ти от ри ма ні знан ня; на бу ти но вих,
глиб ших знань із проб ле ми «Муд рість ве ли ких
ук ра їн ських пись мен ни ків: ми ну ле і сьо го ден ня»;
під ви щи ти якість освіт ньо го про це су шля хом за -
лу чен ня ді тей до ро бо ти в бі б ліо те ці та у все світ -
ній ме ре жі

Роз роб ка уро ку «Імен ник як час ти на мо ви:
за галь не зна чен ня, мор фо ло гіч ні озна ки, син -
так сич на роль. Імен ни ки — на зви іс тот, не іс тот»
з ук ра їн ської мо ви в 6-му кла сі
Ду сик Іри на Вік то рів на, учи тель ук ра їн ської мо ви
та лі те ра ту ри, ди рек тор шко ли, Оче ре ту ва тів ська
шко ла Маг да ли нів сько го рай о ну 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 і по гли би ти знан ня про
імен ник, зміц ню ва ти на вич ки ви зна чен ня мор -
фо ло гіч них ознак імен ни ків, вчи ти пра виль но ви -
ко рис то ву ва ти їх у мов лен ні; роз ви ва ти на вич ки
зв’яз но го мов лен ня, мис лен ня, твор чі здіб нос ті,
уяву, спо сте реж ли вість, ува гу; сти му лю ва ти ба -
жан ня до слід жу ва ти й ана лі зу ва ти мов ні яви ща;
удос ко на лю ва ти на вич ки ро бо ти в гру пах; про -
буд жу ва ти ін те рес до по ход жен ня сво го на ро ду,
сі мей них цін нос тей; ви хо ву ва ти по зи тив не став -
лен ня до рід ної мо ви, лю бов до ро ди ни, по ва гу
до лю дей, пра ці; при щеп лю ва ти лю бов до ук ра їн -
сько го сло ва, до спад щи ни ук ра їн сько го на ро ду

Роз роб ка уро ку «Ци та та як спо сіб пе ре да чі
чу жо го мов лен ня» з ук ра їн ської мо ви в 9-му
класі
Зі ну ро ва Не ля Сер гі їв на, учи тель ук ра їн ської мо -
ви та лі те ра ту ри, Ге ні че ська шко ла № 1 Хер сон -
ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко го —
ознай о ми ти з ци та та ми як спо со бом пе ре да чі чу -
жої мо ви; фор му ва ти за галь но піз на валь ні вмін ня
зна хо ди ти ци та ти у ви слов лю ван нях; роз ви ва ти

на вич ки пра виль но до би ра ти ци та ти й ви ко рис -
то ву ва ти їх в ус но му й пи сем но му мов лен ні; пра -
виль но роз став ля ти роз ді ло ві зна ки й ін то ну ва ти
ре чен ня з ци та та ми; ви хо ву ва ти лю бов до куль -
тур ної спад щи ни на шо го на ро ду

Ме то дич на роз роб ка «Ці ка ві впра ви з ви ко -
ри стан ням фра зе о ло гіз мів під час ви вчен ня тем
«Імен ник», «При кмет ник» з ук ра їн ської мо ви
в 6-му кла сі
Зо ло та рьо ва Ал ла Ми ко ла їв на, учи тель ук ра їн -
ської мо ви і лі те ра ту ри, Шпо лян ська шко ла
№ 1 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 знан ня фра зе о ло гії не -
об хід не для роз ши рен ня й зба га чен ня лек сич но го
за па су уч нів, роз вит ку пі зна валь но го ін те ре су
до мо ви за со ба ми мов лен ня, фор му ван ня куль ту -
ри мо ви. То му за вдан ня вчи те ля по ля гає в то му,
щоб за ці ка ви ти шко ля рів, збу ди ти праг нен ня ро -
зу мі ти зміст фра зе о ло гіз мів, за пам’ято ву ва ти їх,
ви ко рис то ву ва ти в мов лен ні як най біль ше при ка -
зок, при слів’їв, кри ла тих ви сло вів

Роз роб ка уро ку «Сти ліс тич ні за со би сло вот -
во ру як ви яв ук ра їн сько го мен та лі те ту» з ук ра -
їн ської мо ви в 10-му кла сі
Івань ко Ла ри са Ми ко ла їв на, учи тель ук ра їн ської
мо ви та лі те ра ту ри, Мар ко вець ка шко ла Боб ро -
виць ко го рай о 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 — по вто ри ти, уза галь ни ти ма те рі ал
про сти лі мов лен ня та сло вот вір; по ка за ти, як за -
со ба ми сло вот во ру пе ре да єть ся ук ра їн ська мен -
таль ність; роз ви ва ти на вич ки гру по вої та ін ди ві -
ду аль ної по шу ко вої ро бо ти; ви хо ву ва ти по зи тив -
ні ри си ук ра їн сько го на ці о наль но го ха рак те ру

Роз роб ка уро ку «Склад ні ре чен ня без спо -
луч ни ків, із су ряд ним і під ряд ним зв’яз ком. Син -
так сич ний роз бір ре чень» з ук ра їн ської мо ви
в 9-му кла сі
Кап ран Ла ри са Олек сан д рів на, учи тель ук ра їн -
ської мо ви і лі те ра ту ри, Ле бе дин ська шко ла № 3
Сум ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко го — за -
крі пи ти знан ня про ти пи склад них ре чень, пра -
цю ва ти над ви роб лен ням умін ня ви ко ну ва ти син -
так сич ний роз бір ре чен ня, за кріп лю ва ти вмін ня
вмо ти во ву ва ти пун к то гра ми й ор фо гра ми; роз ви -
ва ти мис лен ня, мов лен ня, умін ня ана лі зу ва ти й
уза галь ню ва ти; фор му ва ти со ці аль ну й за галь но -
куль тур ну ком пе тен т ність; ви хо ву ва ти лю бов до
при ро ди, до рід но го краю

Роз роб ка уро ку «Мод ний урок в ук ра їн -
сько му сти лі» з ук ра їн ської мо ви в 11-му

кла сі
Ка шу ба Те тя на Сте па нів на, учи тель ук ра їн ської
мо ви та лі те ра ту ри, Джу рин ська шко ла Шар го -
род 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 — по гли би -
ти знан ня про сти лі мов лен ня, сфе ру вжи ван ня
кож но го з них, на вчи ти ви зна ча ти сти лі мов лен -
ня; роз ви ва ти вмін ня скла да ти ви слов лю ван ня
в різ них сти лях мов лен ня; ви хо ву ва ти лю бов до
рід ної мо ви, пат рі о тич ні по чут тя, ша ноб ли ве
став лен ня до ет ніч но го ви ши то го одя гу ук ра їн ців

Роз роб ка уро ку «Особ ли вос ті бу до ви роз по -
ві ді про про цес пра ці» з ук ра їн ської мо ви в 7-му
кла сі
Кі ор Окса на Ми ко ла їв на, учи тель ук ра їн ської мо -
ви та лі те ра ту ри, Ма рі у поль  ська шко ла І–ІІІ сту -
пе нів № 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 — по яс ни ти особ ли вос ті бу до ви роз по -
ві ді про тру до вий про цес; фор му ва ти тек с тот вор -
чі вмін ня; ви хо ву ва ти по ва гу до май с тер нос ті, ста -
ран нос ті, на по лег ли вос ті; роз ви ва ти ува гу, спо -
сте реж ли вість, зба га чу ва ти слов ни ко вий за пас

Роз роб ка уро ку «Актив на і па сив на лек си ка»
з ук ра їн ської мо ви в 10-му кла сі

Ко валь чук Оль га Ва си лів на, учи тель ук ра їн ської
мо ви та лі те ра ту ри, Чер ка ський ко ле гі ум «Бе -
реги ня».
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле ну те му,
ме та яко го — по гли би ти ві до мос ті про па сив ну
лек си ку, фор му ва ти вмін ня роз різ ня ти ар ха їз ми,
іс то риз ми, нео ло гіз ми, на вчи ти зна хо ди ти їх
у тек с ті, ви зна ча ти їх тип і сти ліс тич ну роль
у худож ніх тек с тах, роз ши рю ва ти слов ни ко вий
за пас, ви хо ву ва ти по зи тив не став лен ня до лек -
сич но го роз ма їт тя ук ра їн ської мо ви

Роз роб ка уро ку «Бу ває мить яко гось по тря -
сін ня: по ба чиш світ, як впер ше у жит ті…

(Пись мо вий твір-опис при ро ди на осно ві осо -
бис тих вра жень у ху дож ньо му сти лі)» з ук ра їн -
ської мо ви в 6-му кла сі
Ко ноп лян ко Ган на Олек сі їв на, учи тель ук ра їн -
ської мо ви та лі те ра ту ри, Ко рос тен ська мі ська
гім на зія Жи то мир ської обл..
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко го — на -
вчи ти скла да ти твір-опис при ро ди, фор му ва ти
вмін ня бу ду ва ти ви слов лю ван ня в пев ній ком по -
зицій ній фор мі; роз ши ри ти уяв лен ня про ком -
п’ютер ні пре зен та ції, ввес ти по нят тя «встав ка
об’єк тів», «ефек ти ані ма ції» та їх на лаш ту ван ня;
по гли би ти знан ня та вмін ня про при зна чен ня
Power Point; на вча ти за сто со ву ва ти на бу ті знан ня
для ство рен ня пре зен та цій; удос ко на лю ва ти на -
вич ки сис те ма ти зу ва ти зі бра ний ма те рі ал для на -
пи сан ня тво ру-опи су при ро ди на осно ві осо бис тих
вра жень у ху дож ньо му сти лі; роз ви ва ти спо сте -
реж ли вість, твор чі здіб нос ті, да ти мож ли вість уч -
ням ро зі бра ти ся у сво їх по чут тях та ви сло ви ти їх

Роз роб ка уро ку «На пи сан ня слів ін шо мов но -
го по ход жен ня» з ук ра їн ської мо ви в 5-му кла сі
Крав чен ко Та ма ра Во ло ди ми рів на, учи тель ук ра -
їн ської мо ви та лі те ра ту ри, Ки їв ська гім на зія
№ 153 іме ні О. С. Пуш кі на.
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 вчи ти пра виль но ви -
мов ля ти і вжи ва ти сло ва ін шо мов но го по ход жен -
ня; умі ти ви ді ля ти в за по зи че них сло вах ор фо гра -
ми, об ґ рун то ву ва ти їх, ко рис ту ва ти ся слов ни ком
ін шо мов них слів; роз ви ва ти зв’яз не мов лен ня;
при щеп лю ва ти лю бов до ук ра їн ської мо ви

Роз роб ка уро ку «Звер тан ня по ши ре ні й не по -
ши ре ні. Роз ді ло ві зна ки при звер тан нях» з ук ра -
їн ської мо ви у 8-му кла сі
Куб лі ко ва Ва лен ти на Іва нів на, учи тель ук ра їн -
ської мо ви і лі те ра ту ри, Львів ська шко ла «Лі дер».
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко го — по -
вто ри ти і по гли би ти знан ня про звер тан ня, роз ді -
ло ві зна ки при них, сфор му ва ти вмін ня пра -
вильно роз став ля ти роз ді ло ві зна ки й ін то ну ва ти
ре чен ня зі звер тан ня ми; за до по мо гою мов лен -
нєво-ко му ні ка тив но го ди дак тич но го ма те рі а лу
спри я ти ви хо ван ню по ва ги до лі те ра тур ної мо ви
й куль тур них на дбань рід но го краю, ви хо ву ва ти
ви со кі мо раль ні якос ті

Роз роб ка уро ку «Звер тан ня. Роль звер тань
у ре чен ні. Роз ді ло ві зна ки при звер тан ні» з ук ра -
їн ської мо ви в 5-му кла сі
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
мови.
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 звер тан ня,
йо го ви ди, пра ви ла на пи сан ня; фор му ва ти вмін ня
ви зна ча ти звер тан ня в ре чен нях, роз став ля ти
роз ді ло ві зна ки; з’ясу ва ти роль і до реч ність вжи -
ван ня та ких слів у мов лен ні; удос ко на лю ва ти пра -
во пис ні на вич ки, зба га чу ва ти слов ни ко вий за пас;
роз ви ва ти вмін ня роз ши рю ва ти ре чен ня шля хом
вве ден ня в них слів-звер тань, кон ст ру ю ва ти ре -
чен ня за опор ни ми сло ва ми то що

Роз роб ка уро ку «Пра ви ла вжи ван ня апос т -
ро фа» з ук ра їн ської мо ви в 5-му кла сі
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Лин ник Люд ми ла Ми хай лів на, учи тель ук ра їн -
ської мо ви, Бор з нян ська гім на зія іме ні Пан те лей -
мо на Ку лі ша 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 — сис те ма ти зу ва ти й уза галь ни ти
знан ня про апос т роф; фор му ва ти вмін ня ви зна -
ча ти ор фо гра му «Апос т роф» та об ґ рун то ву ва ти
ви бір на пи сан ня від по від ним пра ви лом; роз ви ва -
ти ор фо гра фіч ну гра мот ність, ло гіч не мис лен ня,
уяву, мов лен ня; ви хо ву ва ти уваж не став лен ня
до сло ва

Роз роб ка уро ку «Діа лог, який до пов нює по -
чу тий або про чи та ний текст» з ук ра їн ської мо ви
в 7-му кла сі
Ли сак Ка те ри на Во ло ди ми рів на, учи тель ук ра їн -
ської мо ви та лі те ра ту ри, Львів ська шко ла № 7.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле ну те му,
ме та яко го — на вчи ти се ми клас ни ків вдум ли во
слу ха ти й ана лі зу ва ти про чи та ний чи по чу тий
текст, роз ви ва ти вмін ня скла да ти діа ло ги та
пам’ять, ви хо ву ва ти мов лен нє вий ети кет і по ва гу
до сто рон ньої дум ки

Роз роб ка уро ку «Склад. На го лос. Основ ні
пра ви ла пе ре но су» з ук ра їн ської мо ви в 5-му
кла сі
Лін ник Оле на Во ло ди ми рів на, учи тель ук ра їн -
ської мо ви та лі те ра ту ри, Кра ма тор ська спе ці аль -
на шко ла-ін тер нат I–II сту пе нів № 18 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 гли би ти знан ня що до скла ду й на -
го ло су, удос ко на лю ва ти вмін ня ді ли ти сло ва
на скла ди, ви зна чи ти скла ди від кри ті й за кри ті,
на го ло ше ні й не на го ло ше ні, опра цю ва ти основ ні
пра ви ла пе ре но су слів; ви ро би ти ко му ні ка тив ні
ком пе тен ції; роз ви ва ти вмін ня ефек тив но та са -
мо стій но вчи ти ся; зба га чу ва ти ак тив ний слов ник;
ви хо ву ва ти ін те рес до ре зуль та тів влас ної пра ці

Роз роб ка уро ку «Склад но під ряд ні ре чен ня
з під ряд ни ми озна чаль ни ми» з ук ра їн ської мо ви
в 9-му кла сі
Ло па тюк Окса на Ва си лів на, учи тель ук ра їн ської
мо ви та лі те ра ту ри, 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: План-кон с пект уро ку, ме та яко го — да -
ти по нят тя про склад но під ряд не ре чен ня з під ряд -
ним озна чаль ним, йо го бу до ву й за со би зв’яз ку,
фор му ва ти вмін ня роз піз на ва ти та кі ре чен ня, ви -
зна ча ти в них го лов ну й під ряд ну час ти ни, удос -
ко на лю ва ти твор чі вмін ня мо де лю ва ти склад но -
під ряд ні ре чен ня з під ряд ни ми озна чаль ни ми й
ви ко рис то ву ва ти їх у ви слов лю ван нях; роз ви ва ти
ува гу, пам’ять, ло гіч не мис лен ня, ус не та пись мо -
ве мов лен ня; ви хо ву ва ти по чут тя лю бо ві до ук ра -
їн ської піс ні

Роз роб ка уро ку «Лек си ко ло гія. Тре ну валь ні
впра ви» з ук ра їн ської мо ви в 6-му кла сі
Лук’яно ва На та лія Ва си лів на, учи тель ук ра їн ської
мо ви і лі те ра ту ри, Чер во но за вод ська шко ла
№ 2 Лох виць ко 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 — за без пе чи ти по глиб лен ня знань,
умінь і на ви чок уч нів із лек си ко ло гії; по гли би ти
умін ня роз різ ня ти гру пи слів за вжи ван ням;
удоско на лю ва ти умін ня ха рак те ри зу ва ти текст
за лек сич ним скла дом; роз ви ва ти ло гіч не мис лен -
ня; спри я ти ви хо ван ню по чут тя по ва ги до рід но го
на ро ду

Роз роб ка уро ку «Роз ді ло ві зна ки між час ти -
на ми склад но су ряд но го ре чен ня» з ук ра їн ської
мо ви в 9-му кла сі
Лу тиць ка На та лія Ми ко ла їв на, учи тель ук ра їн -
ської мо ви та лі те ра ту ри, Ган нів ська шко ла Доб -
ро піль  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 — на вчи ти пра виль но ста ви ти роз ді ло -
ві зна ки між час ти на ми склад но су ряд но го ре -
чення й об ґ рун то ву ва ти їх ужи ван ня, по вто ри ти

от ри ма ні ра ні ше знан ня зі сти ліс ти ки й куль ту ри
мов лен ня; роз ви ва ти вмін ня зна хо ди ти й ви прав -
ля ти пун к ту а цій ні по мил ки; ви хо ву ва ти лю бов до
при ро ди Укра ї ни, по ва гу до на род них ре ме сел

Роз роб ка уро ку «Мис тец т во ук ра їн сько го
сло ва. Мов ні хи ме ри. Сти ліс тич ні за со би лек си -
ко ло гії» з ук ра їн ської мо ви в 10-му кла сі
Ма рі нен ко Ні на Іва нів на, учи тель ук ра їн ської мо -
ви та лі те ра ту ри, Сріб нян ська шко ла Чер ні гів -
ської обл.
Ано та ція: За сво єн ня ґрун тов них знань су час ної
лін г віс тич ної те о рії має ста ти осно вою для фор -
му ван ня в уч нів умінь і на ви чок ко му ні ка тив но
ви прав да но ко рис ту ва ти ся за со ба ми мо ви. Опор -
но-ло гіч ні схе ми (ОЛС) із роз ді лу «Лек си ко ло -
гія», урив ки з ху дож ніх тек с тів як за со би мов лен -
нє во-ко му ні ка тив но го ди дак тич но го ма те рі а лу
спри яють фор му ван ню на ви чок уч нів ана лі зу ва -
ти, зі став ля ти й по рів ню ва ти мов ні яви ща в різ -
них сти лях мов лен ня

Роз роб ка уро ку «Си но ні ми» з ук ра їн ської
мо ви в 5-му кла сі

Мель ник Га ли на Бо ри сів на, учи тель ук ра їн ської
мо ви та лі те ра ту ри, Крас но гір ська шко ла Го ло ва -
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 ді ап ре зен та ція до да єть ся),
ме та яко го — на вчи ти роз різ ня ти си но ні ми
в мовлен ні; са мо стій но до би ра ти їх; за мі ню ва ти
в тек с ті те чи ін ше сло во від по від ним си но ні мом;
са мо стій но вжи ва ти в го то во му тек с ті ді бра не си -
но ні міч не сло во; са мо стій но ви би ра ти зі сво го
лек сич но го за па су най влуч ні ші і най до реч ні ші
для ви слов лен ня влас ної дум ки си но ні ми, ви ко -
рис то ву ва ти їх у мов лен ні; роз ви ва ти мис лен ня,
мов лен ня, ува гу, пам’ять, куль ту ру ус но го й пи -
сем но го мов лен ня; ви хо ву ва ти по чут тя лю бо ві
до рід но го краю

Роз роб ка уро ку «Одно склад ні прос ті ре -
чення. Уза галь нен ня знань» з ук ра їн ської мо ви
у 8-му кла сі
Ми ше лев ська Люд ми ла Гри го рів на, учи тель ук -
ра їн ської мо ви та лі те ра ту ри, Зідь ків ська 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, ме та яко го —
уза галь ни ти й сис те ма ти зу ва ти ві до мос ті про од -
но склад ні ре чен ня, їх гру пи та ви ди; удос ко на ли -
ти вмін ня ви зна ча ти тип од но склад них ре чень,
спо сіб ви ра жен ня в них го лов но го чле на, пра -
виль но ви ко рис то ву ва ти в мов лен ні ви вче ні ви ди
од но склад них ре чень; роз ви ва ти вмін ня ана лі зу -
ва ти й уза галь ню ва ти ви вче ний ма те рі ал; роз ви -
ва ти твор чі здіб нос ті; ви хо ву ва ти лю бов до рід но -
го краю че рез твор чість ук ра їн ських пись мен ни -
ків, при щеп лю ва ти по чут тя пре крас но го з ме тою
ес те тич но го роз вит ку

Роз роб ка уро ку «Одно рід ні чле ни ре чен ня
із спо луч ни ко вим, без спо луч ни ко вим і змі ша -
ним зв’яз ком» з ук ра їн ської мо ви у 8-му кла сі
Мос каль Рус ла на Ро ма нів на, учи тель, Дмит ро -
виць кий НВК Мос ти сько го рай о ну Львів -
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,
сфор му ва ти вмін ня зна хо ди ти й ви зна ча ти їх вид,
ана лі зу ва ти зв’язок, смис ло ві від но шен ня між ни -
ми, пра виль но роз став ля ти роз ді ло ві зна ки й ін то -
ну ва ти ре чен ня з од но рід ни ми чле на ми; роз ви ва -
ти вмін ня скла да ти ре чен ня з од но рід ни ми чле на -
ми й ви ко рис то ву ва ти їх у мов лен ні, мо де лю ва ти
схе ми ре чень; спри я ти фор му ван ню куль ту ри
спіл ку ван ня

Роз роб ка уро ку «На пи сан ня не з імен ни ка -
ми» з ук ра їн ської мо ви в 6-му кла сі
Мош ня ко ва Люд ми ла Во ло ди ми рів на, учи тель ук -
ра їн ської мо ви та лі те ра ту ри, 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 — фор му ва ти вмін ня пра виль но пи -
сати не з імен ни ка ми, об ґ рун то ву ва ти ви бір

напи сан ня від по від ни ми ор фо гра фіч ни ми пра -
вила ми; роз ви ва ти пам’ять, ло гіч не мис лен ня,
навич ки сис те ма ти зу ва ти здо бу ті знан ня, са мо -
стій но ро би ти ви снов ки; роз ви ва ти куль ту ру
усно го й пи сем но го мов лен ня

Ме то дич на роз роб ка «Сис те ма вправ до те ми
“Уза галь нен ня й сис те ма ти за ція ви вче но го про -
тя гом ро ку”» з ук ра їн ської мо ви у 8-му кла сі
Му кан Ві ра Пав лів 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 і лі те ра ту ри, Чер ка ський НВК «За галь но -
освіт ня шко ла І–ІІІ сту пе нів — лі цей спор тив но -
го про фі лю № 34».
Ано та ція: Сис те му вправ роз роб ле но з ме тою ви -
хо ван ня в уч нів мо раль них іде а лів сус піль ст ва,
по чут тя лю бо ві до Бать ків щи ни, праг нен ня до ми -
ру, по тре би в пра ці на бла го сус піль ст ва

Ме то дич на роз роб ка «Тес то ві за вдан ня з те -
ми “Прос те ре чен ня”» з ук ра їн ської мо ви в 10-му
кла сі
Му кан Ві ра Пав лів 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 і лі те ра ту ри, Чер ка ський НВК «За галь но ос -
віт ня шко ла І–ІІІ сту пе нів — лі цей спор тив но го
про фі лю № 34».
Ано та ція: До бір ка тес то вих за вдань з на зва ної
теми

Ме то дич на роз роб ка «Тес то ві за вдан ня з укра -
їн ської мо ви. Ор фо гра фія. Зву ки мо ви. Зна чу щі
час ти ни сло ва» з ук ра їн ської мо ви в 5-му кла сі
Му кан Ві ра Пав лів 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 і лі те ра ту ри, Чер ка ський НВК «За галь но ос -
віт ня шко ла І–ІІІ сту пе нів — лі цей спор тив но го
про фі лю № 34».
Ано та ція: До бір ка тес то вих за вдань на за яв ле ну
те му

Роз роб ка уро ку «Склад ні ви пад ки пра во пи су
ве ли кої бук ви» з ук ра їн ської мо ви в 10-му кла сі
Мук вич Світ ла на Іва нів на, ви кла дач ук ра їн ської
мо ви, Сум ський бу ді вель ний ко ледж.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле ну те му,
ме та яко го — по вто ри ти склад ні ви пад ки пра во -
пи су ве ли кої бук ви, фор му ва ти пра во пис ні вмін -
ня, удос ко на лю ва ти вмін ня вжи ва ти ве ли ку бук -
ву в пи сем но му мов лен ні, зна хо ди ти і ви прав ля ти
ор фо гра фіч ні по мил ки; роз ви ва ти пам’ять, мис -
лен ня, мов лен ня, твор чі здіб нос ті; ви хо ву ва ти
любов до рід но го сло ва, ша ну і по ва гу до куль ту -
ри, іс то рії рід но го міс та

Роз роб ка уро ку «Уза галь нен ня ви вче но го
про склад не ре чен ня» з ук ра їн ської мо ви в 9-му
кла сі
На во ди ло Ва лен ти на Іва нів на, учи тель ук ра їн -
ської мо ви та лі те ра ту ри, Бузь ка шко ла Но во -
одесько го рай о ну 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 — за крі пи ти знан ня уч нів про склад не
ре чен ня, умін ня роз став ля ти роз ді ло ві зна ки
в склад них ре чен нях; роз ви ва ти ло гіч не мис лен -
ня, твор чі здіб нос ті, спо сте реж ли вість; ви хо ву ва -
ти гор дість за іс то рич не ми ну ле Укра ї ни, ша ну
до Коб за ре во го сло ва 

Роз роб ка уро ку «Склад ні ви пад ки пра во пи су
слів зі спро щен ням у гру пах при го лос них, чер -
гуван ня го лос них і при го лос них зву ків» з ук ра -
їн ської мо ви в 10-му кла сі
Но вак Окса на Ми ко ла їв на, ме то дист ко лед жу,
Мир го род ський ху дож ньо-про мис ло вий ко ледж
іме ні М. В. Го го ля Пол тав сько го на ці о наль но го
тех ніч но го уні вер си те ту іме ні Юрія Кон д ра тю ка,
Пол тав 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),
ме та яко го — сис те ма ти зу ва ти знан ня про спро -
щен ня в гру пах при го лос них, чер гу ван ня го лос -
них і при го лос них, за крі пи ти знан ня про основ ні
ор фо гра ми, на вчи ти ре да гу ва ти текст і зна хо ди ти
ви вче ні чер гу ван ня; роз ви ва ти ус не й пи сем не
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мов лен ня, ло гіч не мис лен ня; ви хо ву ва ти ес те тич -
ні сма ки, ін те рес до твор чос ті К. Бі ло кур, гор дість
за сво їх зем ля ків

Роз роб ка уро ку «Мор фо ло гія. Ор фо гра фія»
з ук ра їн ської мо ви в 6-му кла сі
Олек сюк Оле на Ана то лі їв на, учи тель ук ра їн ської
мо ви та лі те ра ту ри, Ве ли ко ко па нів ська шко ла
Цю ру пин 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 — уза галь ни ти й по гли би ти на вчаль -
ний ма те рі ал про час ти ни мо ви; роз ви ва ти гра -
мот ність, твор чі вмін ня; ви хо ву ва ти лю бов до ви -
вчен ня рід ної мо ви

Роз роб ка уро ку «Пун к то гра ми в прос то му
ре чен ні» з ук ра їн ської мо ви в 11-му кла сі
Пан к ра то ва Люд ми ла 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 яко го —
сис те ма ти зу ва ти й уза галь ни ти знан ня про
основ ні пун к то гра ми в прос то му ре чен ні; удос ко -
на лю ва ти вмін ня об ґ рун то ву ва ти вжи ван ня
розді ло вих зна ків за до по мо гою пра вил, пра виль -
но вжи ва ти роз ді ло ві зна ки при од но рід них,
відокрем ле них чле нах, звер тан нях, встав них сло -
вах, сло вос по лу чен нях, ре чен нях; під ви щу ва ти
пун к ту а цій ну гра мот ність; ви хо ву ва ти лю бов до
рід но го сло ва

Роз роб ка уро ку «Лист. Адре са» з ук ра їн ської
мо ви в 5-му кла сі
Пет рен ко Світ ла на Ми ко ла їв на, учи тель ук ра їн -
ської мо ви та лі те ра ту ри, Ко рос тен ський НВК
«Шко ла-гім на зія» № 12 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 — ознай о ми ти з ти па ми лис тів, на вчи ти гра -
мот но і пра виль но під пи су ва ти кон верт і офор м -
ляти лист, до три му ю чись ком по зи цій ної єд нос ті,
по слі дов но ви кла да ти свої дум ки на па пері, за сто -
со ву ва ти звер тан ня і встав ні сло ва, засво ї ти по нят -
тя «ад ре са», «ад ре сат», «ад ре сант», «ін декс»; роз -
ви ва ти зв’яз не мов лен ня, умін ня ко рис ту ва ти ся
тлу мач ним слов ни ком, пра виль но ви мов ля ти сло -
ва ін шо мов но го по ход жен ня; ви хо ву ва ти ввіч ли -
вість, по ва гу до стар ших, спри я ти фор му ван ню на -
ви чок куль тур ної по ве дін ки, роз ви ва ти ін те рес
до тра ди цій і зви ча їв ук ра їн сько го на ро ду

Тес то ві за вдан ня для по точ но го оці ню ван ня
з роз ді лу «Лек си ко ло гія. Фра зе о ло гія» з ук ра їн -
ської мо ви в 6-му кла сі
Пи лат Ле ся Ми ро сла вів на, учи тель ук ра їн ської
мо ви та лі те ра ту ри, Трус ка вець кий НВК «СЗШ
№ 2 — гім на зія» Львів 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: «Не за мін ни ми є тес то ві за -
вдан ня, на ви ко нан ня яких на уро ці за тра ча єть ся
від 5 до 7 хви лин, але оці не ни ми є знан ня кож но -
го шко ля ра. Це сти му лює уч нів го ту ва ти ся до
кож но го уро ку, а вчи тель має до стат ньо оці нок,
що спро щує ви став лен ня те ма тич но го ба ла»

Роз роб ка уро ку «Ви ди склад но під ряд них ре -
чень. На род на піс ня» з ук ра їн ської мо ви в 9-му
кла сі
По бе реж на Оле на Ми ко ла їв на, учи тель ук ра їн -
ської мо ви та лі те ра ту ри, Ва силь ків ський НВК
№ 3 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 глиб лен ня знань про склад но під -
ряд не ре чен ня; за сво єн ня знань про йо го основ ні
ви ди; на бут тя на ви чок зна ход жен ня го лов ної
та під ряд ної час тин, ство рен ня схе ми СПР; роз ви -
ток на бу тих на ви чок і вмінь; удос ко на лен ня ро бо -
ти над син так сич ним роз бо ром; роз ви ток ува ги,
пам’яті, мис лен ня, на ви чок ро бо ти з під руч ни ком
і до дат ко вим ма те рі а лом; ви хо ван ня по ва ги до на -
род ної твор чос ті, ес те тич них сма ків

Роз роб ка уро ку «Роз ви ток мов лен ня “Укра -
їн ці — здо ро ва на ція”» з ук ра їн ської мо ви в 9-му
кла сі спе ці аль ної шко ли

Прє да Оле на Олек сан д рів на, учи тель ук ра їн ської
мо ви та лі те ра ту ри, Гір ська об лас на спе ці аль на
шко ла-ін тер нат По пас нян 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 — ак ти ві зу ва ти знан ня про зи мо ві свя -
та, об ря до вість, зви чаї, сис те ма ти зу ва ти вмін ня
пра цю ва ти з де фор мо ва ним тек с том, на вич ки пе -
ре кла ду тек с тів з ро сій ської на ук ра їн ську, ор фо -
гра фіч ні й пун к ту а цій ні на вич ки; ко ри гу ва ти ус -
не й пи сем не мов лен ня, зба га чу ва ти слов ни ко вий
за пас, роз ви ва ти пам’ять, ува гу, уяв не мис лен ня,
зо се ред же ність, зв’яз не мов лен ня, дріб ну мо то -
ри ку ру ки то що

Роз роб ка уро ку «Від мі ню ван ня імен ни ків IV
від мі ни» з ук ра їн ської мо ви в 6-му кла сі
Про во зьон Люд ми ла Олек сан д рів на, учи тель
укра їн ської мо ви та лі те ра ту ри, за ру біж ної лі те -
ра ту ри, Під ліс нів ська шко ла Сум сько го рай о ну
Сум 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 імен ник,
ознай о ми ти з особ ли вос тя ми від мі ню ван ня імен -
ни ків ІV від мі ни; роз ви ва ти пі зна валь ну ді яль -
ність, ло гіч не і кри тич не мис лен ня, твор чі вмін ня
й на вич ки; ви хо ву ва ти лю бов до всьо го жи во го,
від по ві даль ність за бра тів на ших мен ших

Роз роб ка уро ку «На зив ні од но склад ні ре чен -
ня» з ук ра їн ської мо ви у 8-му кла сі
Пу зі на Окса на Гри го рів на, учи тель ук ра їн ської
мо ви та лі те ра ту ри, Ча па єв ська шко ла Ши ро ків -
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 ва ти по нят тя про од но склад ні на зив ні ре -
чен ня, спо со би ви ра жен ня в них го лов но го чле на;
роз ви ва ти вмін ня ана лі зу ва ти ці ре чен ня у ви -
слов лю ван нях різ ної сти льо вої на леж нос ті, мо де -
лю ва ти й кон ст ру ю ва ти на зив ні ре чен ня у текс -
тах; роз ши рю ва ти на уко вий сві то гляд, фор му -
вати на вич ки до реч но го вжи ван ня на зив них
ре чень; ви хо ву ва ти пат рі о тич ні по чут тя

Роз роб ка уро ку «Уза галь нен ня знань про
прос те та склад не ре чен ня» з ук ра їн ської мо ви
в 11-му кла сі
Ря бо шап ка Оль га Іва нів на, ди рек тор шко ли, учи -
тель ук ра їн ської мо ви та лі те ра ту ри, Дніп ро пет -
ров ська шко ла № 56.
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 вчи ти уза галь ню ва ти
ві до мос ті про ви вче не, по рів ню ва ти різ ні ви ди
ре чень і ви зна ча ти їх від мін нос ті, ви яви ти рі вень
на вчаль них до сяг нень уч нів з те ми, роз ви ва ти
навич ки про ек т ної, до слід ниць кої ді яль нос ті,
фор му ва ти на вич ки ви ко ри стан ня те о ре тич них
знань при ви ко нан ні прак тич них за вдань і ро бо ти
за тес то ви ми тех но ло гі я ми, ви хо ву ва ти са мо стій -
ність, лю бов до рід но го сло ва

Роз роб ка уро ку «Сти ліс тич ні за со би лек си -
ко ло гії та фра зе о ло гії. Сло во і йо го лек сич не зна -
чен ня. Лек си ко-сти ліс тич ні си но ні ми. Анто ні ми.
Па ро ні ми. Основ ні гру пи фра зе о ло гіз мів» з ук -
ра їн ської мо ви в 10-му кла сі
Ря зан це ва Ма ри на Олек сан д рів на, ви кла дач,
Сум ський бу ді вель ний ко ледж.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко го — ак -
ти ві зу ва ти, уза галь ни ти й сис те ма ти зу ва ти знан -
ня про сло во як пред мет ви вчен ня лек си ко ло гії,
йо го лек сич не зна чен ня, про си но ні ми, ан то ні ми,
па ро ні ми, фра зе о ло гію; сфор му ва ти уяв лен ня
про лек си ко-сти ліс тич ні си но ні ми та їх ви ди; зба -
га чу ва ти слов ни ко вий за пас; роз ви ва ти куль ту ру
мов лен ня, ус не та пи сем не мов лен ня; ви хо ву ва ти
по ва гу до рід ної мо ви

Роз роб ка уро ку «Го лов ні та дру го ряд ні чле ни
ре чен ня» з ук ра їн ської мо ви в 5-му кла сі
Сві дер ська Світ ла на Олек сан д рів на, учи тель ук -
ра їн ської мо ви та лі те ра ту ри, Буб нів 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 — за крі пи ти знан ня, умін ня, на вич ки
що до го лов них і дру го ряд них чле нів ре чен ня, на -
вчи ти роз різ ня ти й ви зна ча ти го лов ні та дру го -
ряд ні чле ни ре чен ня, роз ви ва ти на вич ки ви ко ри -
стан ня дру го ряд них чле нів в ре чен нях, ор фо гра -
фіч ну пам’ять, мов лен нє ві на вич ки; спри я ти
фор му ван ню пат рі о тич но го став лен ня до рід ної
зем лі, нень ки Укра ї ни

Роз роб ка уро ку «Уза галь нен ня ви вче но го
з те ми «Ді єс ло во» з ук ра їн ської мо ви в 7-му класі
Сем ко вич Те тя на Іго рів на, учи тель ук ра їн ської
мо ви та лі те ра ту ри, Ці нів ська шко ла Рож ня тів -
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 — уза галь ни ти знан ня уч нів про ді єс -
ло во, йо го гра ма тич ні озна ки, зок ре ма час, чис ло,
осо бу, рід, вид, спо сіб, удос ко на лю ва ти вмін ня
роз піз на ва ти ді єс ло ва се ред ін ших час тин мо ви;
роз ви ва ти зв’яз не мов лен ня; ви хо ву ва ти лю бов
до рід ної мо ви

Роз роб ка уро ку «На пи сан ня пе ре ка зу з твор -
чим за вдан ням» з ук ра їн ської мо ви в 10-му кла сі
Сніт ко Ва лен ти на Ва си лів на, учи тель ук ра їн ської
мо ви та лі те ра ту ри, Ки їв ська шко ла № 4.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле ну те му,
ме та яко го — удос ко на ли ти вмін ня усві дом лю ва -
ти те му й основ ну дум ку тек с ту, ло гі ку ви кла ду,
тип і стиль мов лен ня, за пам’ято ву ва ти по слі дов -
ність ви кла ду ма те рі а лу; удос ко на лю ва ти куль -
туру ус но го й пи сем но го мов лен ня; роз ви ва ти
вмін ня ви ко рис то ву ва ти на бу ті знан ня, спо ну ка -
ти до твор чо го по шу ку

Ди дак тич ний ма те рі ал «Сло вос по лу чен ня
і ре чен ня» з ук ра їн ської мо ви в 5-му кла сі
Со ко ло ва Ал ла Ми хай лів на, учи тель ук ра їн ської
мо ви та лі те ра ту ри, Успе нів ська шко ла Са рат -
сько го р-ну Оде ської обл.
Ано та ція: Ди дак тич ний ма те рі ал для п’яти клас -
ни ків

Роз роб ки уро ків з ук ра їн ської мо ви в 7-му й
11-му кла сах
Стрем биць ка Ле ся Ана то лі їв на, учи тель ук ра їн -
ської мо ви та лі те ра ту ри, Кри во різь ка шко ла
№ 55 Дніп ро пет ров ської обл.
Ано та ція: Пла ни-кон с пек ти уро ків з тем «Сло -
вос по лу чен ня і ре чен ня, син так сич ні зв’яз ки
в них» (11 кл.) та «При слів ник: за галь не зна чен ня,
мор фо ло гіч ні озна ки, син так сич на роль» (7 кл.)

Роз роб ка уро ку «За галь на ха рак те рис ти ка
час тин мо ви» з ук ра їн ської мо ви в 6-му кла сі
Тка чен ко На та лія Во ло ди ми рів на, учи тель ук ра -
їн ської мо ви та лі те ра ту ри, Охтир ська шко ла № 5
іме ні Р. К. Ра пія Сум ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле ну те му,
ме та яко го — ознай о ми ти уч нів із по нят тям «час -
ти ни мо ви», по яс ни ти спо со би їх роз піз на ван ня
в кон тек с ті; за сто со ву ва ти са мо стій ні та служ бо ві
час ти ни мо ви в ус но му й пи сем но му мов лен ні;
роз ви ва ти ло гіч не мис лен ня, пам’ять; ви хо ву ва ти
лю бов до рід ної мо ви

Роз роб ка уро ку «Н та НН у при слів ни ках. И
та І в кін ці при слів ни ків» з ук ра їн ської мо ви
в 7-му класі
Фе сай Ні на Іва нів на, учи тель ук ра їн ської мо ви
та лі те ра ту ри, 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),
ме та яко го — по вто ри ти й по гли би ти знан ня про
спо со би тво рен ня при слів ни ків; ознай о ми ти
з основ ни ми пра ви ла ми пра во пи су го лос них и та
і в кін ці при слів ни ків; спри я ти зміц нен ню на ви -
чок пра во пи су при слів ни ків з н і нн і по зна ча ти
від по від ні ор фо гра ми, по яс ню ва ти їх за до по мо -
гою ор фо гра фіч них пра вил; фор му ва ти за галь но -
піз на валь ні вмін ня пра виль но пи са ти при слів ни -
ки з ви вче ною ор фо гра мою; роз ви ва ти твор чі
вмін ня зі став ля ти, по рів ню ва ти, мо де лю ва ти,
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кон ст ру ю ва ти мов ні яви ща; ви хо ву ва ти ес те тич -
ний смак, чут тя кра си об раз но го сло ва

Роз роб ка уро ку «При кмет ник як час ти на мо -
ви» з ук ра їн ської мо ви в 6-му кла сі
Флис Га ли на Сте па нів на, учи тель, Но во яво рів -
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 гли би ти знан ня про при кмет ник
як час ти ну мо ви, фор му ва ти вмін ня ви зна ча ти
рід, чис ло та від мін ки при кмет ни ків, син так сич ну
роль; роз ви ва ти куль ту ру ус но го й пи сем но го
мов лен ня, спри я ти зба га чен ню слов ни ко во го за -
па су; ви хо ву ва ти лю бов до рід ної мо ви

Роз роб ка уро ку «Сти ліс тич ні особ ли вос ті
пре фік сів і су фік сів» з ук ра їн ської мо ви в 10-му
кла сі
Хо мен ко На та лія Пет рів на, учи тель ук ра їн ської
мо ви і лі те ра ту ри, Хар ків ська шко ла № 175.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко го — по -
гли би ти знан ня про те, яко го сти ліс тич но го за -
бар в лен ня на да ють сло вам і ви слов лю ван ням
пре фік си та су фік си; про слу ха ти за хист про ек тів,
роз роб ле них у гру пах, пе ре ві ри ти знан ня за до -
по мо гою тес ту; роз ви ва ти куль ту ру 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 сло ва

Роз роб ка уро ку «Звер тан ня. Роз ді ло ві зна ки
при звер тан ні» з ук ра їн ської мо ви в 5-му кла сі
Чиж ко ва-По тей чук Оле на Олек сі їв на, ди рек тор
НВК, учи тель ук ра їн ської мо ви та лі те ра ту ри,
Цаpедаpів ський НВК Ло зів 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 — на вчи ти зна хо ди ти й ви ді ля ти звер -
тан ня в ре чен нях і тек с ті, пра виль но ін то ну ва ти
ре чен ня зі звер тан ня ми, роз став ля ти роз ді ло ві
зна ки при звер тан нях; удос ко на лю ва ти пун к туа -
цій ні вмін ня; роз ви ва ти ус не та пи сем не мов лення;
ви хо ву ва ти лю бов і по ва гу до чле нів своєї ро ди ни

Роз роб ка «Служ бо ві час ти ни мо ви. Прий мен -
ник (цикл уро ків із ви ко ри стан ням кра є знав чо го
ма те рі а лу)» з ук ра їн ської мо ви в 7-му кла сі
Чор но бук Ва лен ти на Ми ко ла їв на, учи тель ук ра -
їн ської мо ви та лі те ра ту ри, Ба сів ська шко ла
Ромен сько го р-ну Сум ської обл.
Ано та ція: Роз роб ка цик лу уро ків на за яв ле ну
тему

Роз роб ка уро ку «Пись мо вий твір-опис пред -
ме та в ху дож ньо му сти лі» з ук ра їн ської мо ви
в 5-му кла сі
Шам рик Окса на Яків на, учи тель, Рів нен ський
НВК № 12.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле ну те му,
ме та яко го — фор му ва ти вмін ня і на вич ки скла -
дан ня ус них і пись мо вих тво рів-опи сів пред ме та,
на вчи ти ді тей спо сте рі га ти, ба чи ти, зі став ля ти,
сис те ма ти зу ва ти, ви ді ля ти час ти ни з ці ло го;
розви ва ти на вич ки зв’яз но го мов лен ня, ло гіч не
мислен ня, уяву, не стан дар т не твор че мис лен ня,
вмін ня ство рю ва ти сло вес ний об раз; ви хо ву ва ти
лю бов до пре крас но го, до жи вої при ро ди; по кра -
щу ва ти мов лен нє ву куль ту ру

Роз роб ка уро ку «Чис ло імен ни ків. Імен ни ки,
що ма ють фор му тіль ки од ни ни або тіль ки мно -
жи ни» з ук ра їн ської мо ви в 6-му кла сі
Шов коп ляс Окса на Ва си лів на, учи тель ук ра їн -
ської мо ви та лі те ра ту ри, За по різь ка шко ла № 65.
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 по гли би ти знан ня
про чис ло імен ни ків; да ти ві до мос ті про імен ни -
ки, що вжи ва ють ся тіль ки у фор мі од ни ни чи тіль -
ки у фор мі мно жи ни; вчи ти до ціль но вжи ва ти та -
кі імен ни ки у влас но му мов лен ні; ви хо ву ва ти лю -
бов до при ро ди, умін ня по мі ча ти світ на вко ло
се бе

Роз роб ка уро ку «“Не бій тесь за гля да ти
у слов ник...“. Уза галь ню валь ний урок з те ми
“Лек си ка”. Ро бо та зі слов ни ка ми»

Ште фан Юлія Ми хай лів 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, Че му жів ська шко ла Змі -
їв сько го рай о 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 й сис те ма ти зу ва ти
знан ня з те ми «Лек си ка», удос ко на лю ва ти на вич -
ки ро бо ти зі слов ни ка ми різ них ви дів; роз ви ва ти
ус не мов лен ня, зба га чу ва ти слов ни ко вий за пас;
спри я ти фор му ван ню ко му ні ка тив них ком пе тен -
т нос тей; ви хо ву ва ти гор дість за рід ну кра ї ну, лю -
бов до ук ра їн ської мо ви, пат рі о тизм

Роз роб ка уро ку «Рід імен ни ків (по вто рен ня).
Імен ни ки спіль но го ро ду» з ук ра їн ської мо ви
в 6-му кла сі
Щер бак Іри на Іва нів на, учи тель ук ра їн ської мо ви
та лі те ра ту ри, Ле бе дин ська шко ла № 3 Сум -
ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко го — по -
вто ри ти й по гли би ти знан ня про імен ник як час -
ти ну мо ви, удос ко на лю ва ти вмін ня ви зна ча ти рід
імен ни ків, да ти по нят тя про імен ни ки спіль но го
ро ду; роз ви ва ти вмін ня зна хо ди ти імен ни ки жі -
но чо го, чо ло ві чо го, се ред ньо го і спіль но го ро ду
у ви слов лю ван ні, ви роб ля ти вмін ня узгод жу ва ти
імен ни ки спіль но го ро ду з ін ши ми час ти на ми
мови, пра виль но вжи ва ти їх у сво є му мов лен ні;
ви хо ву ва ти пі зна валь ний ін те рес і лю бов до на -
род ної твор чос ті

Фі зи ка

Роз роб ка уро ку «Розв’язу ван ня за дач на ви -
ко ри стан ня за ко ну Ома» з фі зи ки в 9-му кла сі
Алєк сє єн ко Іри на Сер гі їв на, учи тель ма те ма ти ки
і фі зи ки, Ра до мишль  ська шко ла № 4 іме ні Іва на
Са мо плав сько го Жи то мир ської обл..
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко го — на -
вчи ти розв’язу ва ти за да чі, ви ко рис то ву ю чи за -
кон Ома; ви яви ти рі вень знань з тем «Си ла стру -
му. На пру га. Опір»; про дов жи ти роз ви ток на ви -
чок розв’язу ва ти за да чі з те ми; про дов жу ва ти
роз ви ва ти вмін ня ко рис ту ва ти ся фі зич ни ми фор -
му ла ми і тер мі на ми, за сто со ву ва ти їх під час
розв’язу ван ня за дач; ана лі зу ва ти умо ви за дач
і від по ві дей, умін ня ро би ти ви снов ки; роз ви ва ти
куль ту ру фі зич но го мов лен ня; роз ви ва ти осо бис -
ті якос ті уч нів: аку рат ність, ува гу, по си дю чість;
по тяг до са мо ос ві ти

Роз роб ка уро ку «Си ла тя жін ня. Ва га ті ла. Не -
ва го мість» з фі зи ки в 7-му кла сі
Андрій чук Люд ми ла Олек сі їв на, учи тель фі зи ки,
Єміль чин 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 — увес ти по нят тя си ли тя жін ня та ва -
ги ті ла, ознай о ми ти уч нів з при ро дою цих сил; на -
да ти уяв лен ня про не ва го мість

Роз роб ка уро ку «Па ро ут во рен ня і кон ден са -
ція. На си че на і не на си че на па ра. За леж ність
тис ку і гус ти ни на си че ної па ри від тем пе ра ту -
ри» з фі зи ки в 10-му кла сі
Бі ло крис Андрій Євге но вич, учи тель фі зи ки,
Дніп ро дзер жин ська шко ла № 28 Дніп ро пет ров -
ської обл.
Ано та ція: Роз роб ка уро ку ви вчен ня но во го ма те -
рі а лу в 10-му кла сі, ме та яко го — сфор му ва ти по -
нят тя: «на си че на та не на си че на па ра», «ди на міч -
на рів но ва га», «за леж нос ті тис ку па ри від тем пе -
ра ту ри»; по яс ню ва ти фі зич ні яви ща, пов’яза ні
з ви па ро ву ван ням і кон ден са цією

Ме то дич на роз роб ка «Фі зич на ла бо ра то рія
з “елек т рон но го сміт тя”» з фі зи ки в 11-му

кла сі
Го до ва на Ні на Бо ри сів на, ви кла дач фі зи ки, го ло -
ва цик ло вої ко мі сії за галь но ос віт ніх дис цип лін,
Хар ків ський ко ледж Дер жав но го уні вер си те ту
те ле ко му ні ка цій.
Ано та ція: У ро бо ті опи са ні до слі ди, які по яс ню -
ють по ши рен ня світ ла в оп то во лок ні, прин ци пи
ро бо ти рід кок рис та ліч них мо ні то рів, оп тич но го

за пи су ін фор ма ції на ла зер них дис ках, ПЗС-
матри ці то що. Час т ко во в якос ті об лад нан ня бу ло
ви ко ри ста не «елек т рон не сміт тя» — оп тич ні дис -
ки, ек ра ни ста рих те ле фо нів, мат ри ці но ут бу ків
та ін ше

Роз роб ка уро ку «Роз ра хун ки прос тих елек т -
рич них кіл» з фі зи ки в 9-му кла сі
Да ви до ва Світ ла на Сер гі їв на, учи тель фі зи ки,
Єміль чин 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
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
різ ні з’єд нан ня про від ни ків і сфор му ва ти вмін ня
роз ра хо ву ва ти па ра мет ри ком бі но ва них кіл;
розви ва ти ло гіч не мис лен ня, умін ня ана лі зу ва ти,
по рів ню ва ти, ро би ти ви снов ки; ви хо ву ва ти охай -
ність за пи сів, крес лень елек т рич них схем

Роз роб ка цик лу уро ків «Ме ха ніч на ро бо та»
з фі зи ки у 8-му кла сі

Зо рі на Світ ла на Ми ко ла їв на, учи тель фі зи ки,
Марі у поль  ська шко ла № 24 До нець кої обл..
Ано та ція: Пла ни-кон с пек ти уро ків на те му
«Меха ніч на ро бо та. Енер гія»

Роз роб ка уро ку «Роз ви ток ядер ної енер ге ти -
ки в Укра ї ні» з фі зи ки в 9-му кла сі
Ка ха є ва Оль га Во ло ди ми рів на, учи тель фі зи ки
та ма те ма ти ки, Ло зів ська гім на зія Хар ків ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле ну те му,
ме та яко го — ознай о ми ти уч нів із си ту а цією
в атом  ній енер ге ти ці Укра ї ни, про ана лі зу ва ти
при чи ни по ши рен ня цьо го ви ду енер гії у сві ті,
про ана лі зу ва ти всі мож ли ві по зи тив ні та не га тив -
ні на слід ки, на вча ти прий ма ти зва же ні рі шен ня
та не сти за них від по ві даль ність

Роз роб ка уро ку «Розв’язу ван ня за дач з те ми
“За ко ни по стій но го стру му”» з фі зи ки в 9-му
кла сі
Ко валь Іри на Євге нів на, учи тель фі зи ки та ма те -
ма ти ки, Іва нів ська шко ла Вол но ва сько го р-ну
Донець 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 вто ри ти основ ні по нят тя й за ко -
ни по стій но го стру му; удос ко на ли ти на вич ки
розв’язу ва ти за да чі різ них ти пів; пе ре ві ри ти рі -
вень знань з те ми; роз ви ва ти пі зна валь ну ак тив -
ність; сти му лю ва ти ло гіч не мис лен ня, ак тив ність
і са мо стій ність; роз ви ва ти вмін ня по рів ню ва ти,
ана лі зу ва ти, ро би ти ви снов ки, на вич ки са мо кон -
т ро лю, са мо оцін ки; ко му ні ка тив ні здіб нос ті; фор -
му ва ти куль ту ру по ве дін ки і спіл ку ван ня, во льо ві
якос ті, праг нен ня до пе ре мо ги

Роз роб ка уро ку «Ко ли валь ний рух і йо го ха -
рак те рис ти ки. Ма ят ни ки та їх ви ди. Ма те ма тич -
ний ма ят ник» з фі зи ки в 7-му кла сі
Кот ко Те тя на Сер гі їв на, учи тель фі зи ки, Лю бо -
тин ська спе ці а лі зо ва на шко ла-ін тер нат «Ди вос -
віт» Хар ків ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, на вчаль на ме та
яко го — роз гля ну ти ко ли валь ний рух як при клад
кри во лі ній но го ру ху; на вчи ти від різ ня ти йо го від
ін ших ви дів ру ху; з’ясу ва ти, що та ке «ма ят ник»,
які ви ди ма ят ни ків іс ну ють і яка по між ни ми різ -
ни ця; ви вчи ти основ ні ха рак те рис ти ки ко ли валь -
но го ру ху; роз гля ну ти особ ли вос ті віль них і ви -
муше них, за ту ха ю чих і не за ту ха ю чих ко ли вань,
їх за сто су ван ня в тех ні ці та де во ни трап ля ють ся
в при ро ді

Ме то дич на роз роб ка «Дис тан цій на під трим -
ка уро ків фі зи ки» з фі зи ки в 9-му кла сі
Крев ська Ва лен ти на Олек сі їв на, учи тель фі зи ки
та ас т ро но мії, Бі ло цер ків ська шко ла № 11 Ки їв -
ської обл.
Ано та ція: Роз роб ка муль ти ме дій но го ма те рі а лу
для ди стан цій ної під трим ки ви вчен ня те ми «Маг -
ніт не по ле»

Роз роб ка уро ку «Елек т ро маг ніт ні хви лі»
з фі зи ки в 11-му кла сі
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Крись Іри на Олек сан д рів на, учи тель фі зи ки та
ма те ма ти ки, Ва силь ків ська се ред ня шко ла № 2
Дніп ро пет ров ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко го —
уза галь ни ти, сис те ма ти зу ва ти і по гли би ти знан ня
уч нів; фор му ва ти вмін ня сис те ма ти зу ва ти ре -
зуль та ти от ри ма них знань, не об хід них для ро зу -
мін ня явищ і про це сів, що від бу ва ють ся в при ро -
ді, тех ні ці, по бу ті, за сто со ву ва ти ці знан ня для
розв’язу ван ня за дач; учи ти са мо стій но мис ли ти,
кон т ро лю ва ти пра виль ність від по ві дей і пе ре ві -
ри ти за сво єн ня те ми; роз ви ва ти ло гіч не мис лен -
ня, умін ня ана лі зу ва ти фі зич ні яви ща; за крі пи ти
на вич ки ро бо ти з де мон ст ра цій ни ми при ла да ми,
роз дат ко вим ма те рі а лом; тре ну ва ти пам’ять; роз -
ви ва ти ро зу мо ві здіб нос ті, ува гу, уяву, тех ніч не
мис лен ня; спри я ти роз вит ку вмін ня са мо стій но
ро би ти ви снов ки й уза галь нен ня; фор му ва ти на -
уко вий сві то гляд і ді алек тич не мис лен ня; ви хо ву -
ва ти еко ло гіч не мис лен ня і по ве дін ку, на ці о наль -
ну сві до мість, пра це люб ність і на по лег ли вість
у на вчан ні

Роз роб ка уро ку «Елек т рич ний струм у різ них
се ре до ви щах. Уза галь ню валь ний урок з еле мен -
та ми ІКТ» з фі зи ки в 11-му кла сі
Ку ліш На та лія 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 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 при ро ду елек т рич но го стру му в різ -
них се ре до ви щах, удос ко на лю ва ти вмін ня роз -
в’язу ва ти якіс ні за да чі, ви ко ну ва ти за вдан ня на
осно ві ві до мих за ко нів і за ко но мір нос тей; ви роб -
ля ти вмін ня мис ли ти, ро би ти ви снов ки, роз ви -
вати пам’ять, ло гіч ність мис лен ня; під ви щу ва ти
пі зна валь ну ак тив ність, роз ви ва ти куль ту ру спіл -
ку ван ня й ін те рес до пред ме та

Роз роб ка уро ку «Ди фу зія» з фі зи ки в 7-му
кла сі
Ли сен ко Олек сандр Сер гій о вич, учи тель фі зи ки,
Ко ми шу ват 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 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 знань уч нів з те ми,
фор му ван ня вмінь опи су ва ти по ве дін ку мо ле кул
у кон к рет них си ту а ці ях, ви яв ля ти при чин но-на -
слід ко ві зв’яз ки об ста вин, що ви кли ка ють про цес
ди фу зії; роз ши рен ня уяв лен ня про на вко лиш ній
світ; уста нов лен ня ло гіч но го вза є мозв’яз ку спо -
сте ре жу ва них явищ і ста нів на вко лиш ньо го сві ту;
роз ви ток проб лем но го мис лен ня; ви хо ван ня по -
ва ги до на уко вих знань; фор му ван ня пі зна валь -
но го ін те ре су до пред ме та

Роз роб ка уро ку «Основ не рів нян ня МКТ. Рів -
нян ня ста ну га зу. Ізо про це си» з фі зи ки в 10-му
кла сі
Лом ниць ка Рок со ла на Ярос ла вів на, ви кла дач фі -
зи ки та ас т ро но мії, основ ін фор ма ти ки, 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: План-кон с пект уро ку на за яв ле ну те му,
ме та яко го — спри я ти глиб шо му ро зу мін ню по -
нять, що ха рак те ри зу ють основ не рів нян ня МКТ,
ізо про це си; удос ко на лю ва ти на вич ки розв’язу -
ван ня за дач різ но го ти пу; роз ви ва ти уяву,
пам’ять, ло гіч не мис лен ня, умін ня по рів ню ва ти,
ви яв ля ти за ко но мір нос ті, уза галь ню ва ти; ви хо ву -
ва ти пі зна валь ний ін те рес до пред ме та

Роз роб ка уро ку «Інте лек ту аль на гра з фі -
зич ним зміс том» з фі зи ки в 11-му кла сі

Ма зур Ал ла Сте па нів на, ви кла дач, Ме ха ні ко-тех -
но ло гіч ний тех ні кум Оде ської на ці о наль ної ака -
де мії хар чо вих тех но ло гій.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко го —
сис те ма ти зу ва ти й пе ре ві ри ти знан ня з фі зи ки,
за лу чи ти уч нів до са мо стій ної ро бо ти; роз ви ва ти
ло гіч не, твор че мис лен ня, вмін ня бу ду ва ти ал го -
ритм дій, не об хід них для до сяг нен ня по тріб но го
ре зуль та ту; роз ви ва ти твор чі здіб нос ті, пам’ять,

швид кість мис лен нє вих про це сів; ви хо ву ва ти
ува гу, спо сте реж ли вість, ак тив ність, кміт ли вість,
ви на хід ли вість, доб ро зич ли вість, умін ня вбо лі ва -
ти за ко ман ду; ви хо ву ва ти на уко вий сві то гляд;
при вча ти до ви сту пів пе ред чис лен ною ауди то -
рією; фор му ва ти ін те рес до пред ме та

Роз роб ка уро ку «По до рож у кра ї ну «Фі зи ка»
з фі зи ки в 7-му кла сі
Ми хай лен ко Со фія Андрі їв на, учи тель фі зи ки,
Са лів ська шко ла Кре мен чуць ко го рай о 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),
ме та яко го — за ці ка ви ти уч нів но вим пред -
метом — од нією з основ них на ук про при ро ду;
по гли би ти знан ня про по нят тя, тер мі ни «при ро -
да», «фі зи ка» та ін.; ви хо ву ва ти лю бов до на уки,
праг нен ня до знань, умін ня за сто со ву ва ти те о ре -
тич ні знан ня на прак ти ці та вмін ня пра цю ва ти
з при ла да ми

Роз роб ка уро ку «Ви штов ху валь на си ла. За -
кон Архі ме да» з фі зи ки у 8-му кла сі
Пет ри на О. Ю., учи тель, Хуст ський НВК № 1
Закар 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 — да ти знан ня про іс ну ван ня ви штов -
ху валь ної си ли і по яс ни ти її по ход жен ня; на вчи ти
за сто со ву ва ти одер жа ні знан ня для по яс нен ня
явищ, пов’яза них із за ну рен ням твер до го ті ла
в рі ди ну чи газ; по ка за ти роль фі зич но го екс пе ри -
мен ту; ознай о ми ти з прак тич ним за сто су ван ням
за ко ну в тех ні ці й для під ви щен ня ін те ре су до до -
слід жу ва но го ма те рі а лу, роз кри ти роль Архі ме да
у фі зи ці

Роз роб ка уро ку «Елек т рич ний струм у роз -
чи нах і роз пла вах елек т ро лі тів. Елек т ро -

ліз» з фі зи ки в 9-му кла сі
Пет русь Іри на Ана то лі їв на, учи тель фі зи ки, Укра -
їн ський фі зи ко-ма те ма тич ний лі цей Ки їв сько го
на ці о наль но го уні вер си те ту іме ні Та ра са Шев -
чен ка, м. Київ.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле ну те му,
ме та яко го — сфор му ва ти уяв лен ня про іон ну
про від ність в роз чи нах і роз пла вах елек т ро лі тів,
по знай о ми ти з яви щем елек т ро лі зу, за ко на ми
елек т ро лі зу, про дов жи ти фор му ван ня на ви чок
розв’язу ван ня за дач, умін ня ана лі тич но мис ли ти
і ро би ти ви снов ки

Роз роб ка уро ку «Гус ти на ре чо ви ни» з фі зи ки
в 7-му кла сі
Пі кі нер Те тя на Сер гі їв на, учи тель фі зи ки та ма те -
ма ти ки, 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 рай о ну Дніп ро пет ров ської обл..
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко го —
сфор му ва ти по нят тя: гус ти ни ре чо ви ни, оди ни ці
гус ти ни ре чо ви ни, на ви чок її об чис лен ня; фор му -
ва ти вмін ня ана лі зу ва ти умо ву за да чі й гра мот но
її офор м лю ва ти, ко рис ту ва ти ся те о ре тич ни ми й
екс пе ри мен таль ни ми ме то да ми; ак ти ві зу ва ти
пізна валь ну ді яль ність, фор му ва ти вмін ня ви -
слов лю ва ти дум ки, роз ви ва ти ло гіч не мис лен ня,
по ка за ти прак тич ну зна чу щість на бу тих знань,
роз ви ва ти вмін ня спо сте рі га ти, зі став ля ти і по -
рів ню ва ти ре зуль та ти екс пе ри мен тів; ви хо ву ва ти
ін те рес до ви вчен ня фі зи ки, твор чу ак тив ність,
уваж ність, куль ту ру мов лен ня

Роз роб ка уро ку «Влас ти вос ті га зів. Рів нян -
ня Мен де лє є ва-Кла пей ро на» з фі зи ки в 10-

му кла сі
По по вич Ві та лій Ми хай ло вич, ви кла дач фі зи ки
і ма те ма ти ки, Чи ги рин ський еко но мі ко-пра во вий
ко ледж Уман сько го на ці о наль но го уні вер си те ту
са дів ниц т ва, Чер ка ська обл.
Ано та ція: Роз роб ка на за яв ле ну те му, ме та яко -
го — да ти мож ли вість опи су ва ти ста ни до віль но го
га зу за до по мо гою тер мо ди на міч них па ра мет рів і,
ви ко рис то ву ю чи фор му лу Мен де лє є ва-Кла пей -
ро на, зна хо ди ти всі ін ші не ві до мі па ра мет ри га зу

Роз роб ка уро ку «Кіль кість теп ло ти» з фі зи ки
у 8-му кла сі
Ре пе та Яна Олек сан д рів на, учи тель фі зи ки, Дніп -
ро дзер жин ська шко ла № 20 ім. О. І. Стов би Дніп -
ро пет ров ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко го —
сфор му ва ти по нят тя кіль кос ті теп ло ти як фі зич -
ної ве ли чи ни, уяв лен ня про пи то му теп ло єм ність
ре чо ви ни; на вчи ти об чис лю ва ти кіль кість теп -
лоти, одер жа ної чи від да ної ті лом; роз ви ва ти
само стій не, ло гіч не та твор че мис лен ня, умін ня
по рів ню ва ти, уза галь ню ва ти, сис те ма ти зу ва ти,
ро би ти ви снов ки; ви хо ву ва ти спо сте реж ли вість,
уваж ність, аку рат ність, пра це люб ність, умін ня
ра ці о наль но ви ко рис то ву ва ти ро бо чий час, ці ка -
вість до фі зи ки

Роз роб ка уро ку «Дис пер сія світ ла. Спек т -
раль ний склад світ ла» з фі зи ки в 7-му кла сі
Са до ва Ал ла Іва нів на, учи тель фі зи ки та ас т ро но -
мії, Дніп ро руд нен ська спе ці а лі зо ва на шко ла
«Сві точ» Ва си лів сько го рай о 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 — сфор му ва ти по нят тя про дис пер сію
світ ла, спек т раль ний склад бі ло го світ ла, ко льо ри
та їх сприй нят тя; роз ви ва ти ува гу, пам’ять, ін те -
рес до пред ме та, са мо стій ну пі зна валь ну ді яль -
ність

Роз роб ка уро ку «Во ло гість по віт ря. Ме то ди
ви мі рю ван ня во ло гос ті» з фі зи ки в 10-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 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 — по яс ни ти
фізич ний зміст во ло гос ті по віт ря, аб со лют ної
і від нос ної во ло гос ті по віт ря, точ ки ро си; з’ясу ва -
ти прак тич не за сто су ван ня знань про во ло гість
по віт ря; ознай о ми ти з бу до вою й прин ци па ми дії
при ла дів для ви мі рю ван ня від нос ної во ло гос ті по -
віт ря

Роз роб ка уро ку «Гар мо ніч ні елек т ро маг ніт ні
ко ли ван ня. Рів нян ня елек т ро маг ніт них гар мо -
ніч них ко ли вань» з фі зи ки в 11-му кла сі
Си до рен ков Євген Єго ро вич, учи тель, Дніп ро пет -
ров ська шко ла № 19.
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 знан ня
про елек т ро маг ніт ні ко ли ван ня, от ри ма ти рів нян -
ня ко ли вань, ана лі тич но до слі ди ти ана ло гії рів -
нянь ме ха ніч них та елек т ро маг ніт них ко ли вань

Ме то дич на роз роб ка «Збір ник ін ди ві ду аль -
них за вдань з фі зи ки» для 10–11-х кла сів
Су хо мов ська Оле на Вік то рів на, учи тель фі зи ки,
Клу ги но-Баш ки рів ська шко ла Чу гу їв ської мі ськ -
ра ди Хар ків ської обл..
Ано та ція: Збір ник ін ди ві ду аль них за вдань для
стар шо клас ни ків. У про це сі ви ко нан ня ро біт уч ні
глиб ше усві дом лю ють сут ність фі зич них за ко нів,
на бу ва ють прак тич них на ви чок ко рис ту ван ня
довід ни ко вою лі те ра ту рою, ви ко нан ня роз ра хун -
ків, оці ню ван ня ре зуль та тів розв’яза них за дач,
ви хо ву ють у се бе від по ві даль не став лен ня до ви -
ко нан ня ро бо ти

Роз роб ка уро ку «Змін ний струм. Ге не ра тор
змін но го стру му» з фі зи ки в 11-му кла сі
Ши нен ко Ма рія Во ло ди ми рів на, учи тель фі зи ки,
Не мі ша їв ський аг ро тех ніч ний ко ледж Бо ро дян -
сько го рай о ну 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 — сфор му ва ти й за крі пи ти знан ня про
змін ний струм і йо го одер жан ня, прин цип дії ге -
не ра то ра змін но го стру му та йо го основ ні час -
тини, роз ви ва ти вмін ня спо сте рі га ти та ро би ти
ви снов ки при ви ко нан ні до слі дів, спри я ти сис те -
ма ти за ції знань, пе ре ко на ти уч нів, що до слід є
основ ним дже ре лом пі знан ня та пе ре вір ки на бу -
тих знань
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Роз роб ка уро ку «Актив ний, ін дук тив ний
і єм  ніс ний опо ри в ко лі змін но го стру му» з фі зи -
ки в 11-му кла сі
Ши нен ко Ма рія Во ло ди ми рів на, ви кла дач фі зи -
ки, Не мі ша їв ський аг ро тех ніч ний ко ледж Бо ро -
дян сько 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 (ме ді ап ре зен та ція до да єть ся), ме та
яко го — по гли би ти уяв лен ня і знан ня про змін ний
струм, сфор му ва ти знан ня про ак тив ний, ін дук тив -
ний, єм ніс ний опо ри, як во ни впли ва ють на струм
в ме ре жі, ввес ти по нят тя елек т рич но го ре зо нан су;
роз ви ва ти ло гіч не мис лен ня, кміт ли вість, умін ня
за сто со ву ва ти на бу ті знан ня на прак ти ці, фор му ва -
ти ма те рі а ліс тич ний сві то гляд, по ка за ти важ ли ву
роль фі зич но го екс пе ри мен ту як дже ре ла знань;
ви хо ву ва ти уваж ність, пра цьо ви тість, від по ві даль -
ність, за ці кав ле ність у ма те рі а лі, що ви вча єть ся,
праг нен ня до са мо вдос ко на лен ня

Роз роб ка уро ку «Елек т ро про від ність на пів -
про від ни ків. Влас на і до міш ко ва про від нос ті на -
пів про від ни ків» з фі зи ки в 9-му кла сі
Шу ру бу ра Ві ра Ми ко ла їв на, учи тель, Дра бів -
ський НВК «за галь но ос віт ня шко ла І–ІІІ сту пе нів
ім. С. В. Ва силь чен ка — гім на зія» 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 — фор му ва ти знан ня про за леж ність
опо ру на пів про від ни ків від тем пе ра ту ри і освіт ле -
нос ті, про при ро ду елек т рич но го стру му в чис тих
на пів про від ни ках з точ ки зо ру елек т рон ної те о -
рії, до міш ко ву про від ність на пів про від ни ків; роз -
ви ва ти ло гіч не мис лен ня, умін ня пра цю ва ти
в гру пі, ро би ти ви снов ки зі спо сте ре жень; ви хо -
ву ва ти са мо стій ність, на по лег ли вість, уваж ність,
пі зна валь ні ін те ре си, по зи тив не став лен ня до
навчан ня

Роз роб ка уро ку «Вза є мо дія тіл. Си ла. Гра фіч -
не зоб ра жен ня сил. До да ван ня сил. Рів но дій на»
з фі зи ки в 7-му кла сі
Яцен ко Олек сандр Фе до ро вич, учи тель фі зи ки,
Єміль чин 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 — ввес ти по нят тя си ли як фі зич ної ве -
ли чи ни, що ха рак те ри зує дію од но го ті ла на ін ше;
на вчи ти зоб ра жу ва ти си лу на ри сун ку, ви мі рю ва -
ти зна чен ня си ли, до да ва ти кіль ка сил, що ді ють
уз довж од нієї пря мої; роз ви ва ти ло гіч не мис лен -
ня; по ка за ти прак тич ну зна чу щість на бу тих
знань; ви хо ву ва ти куль ту ру офор м лен ня за дач

Фі зич на куль ту ра

Роз роб ка уро ку «Впра ви для роз вит ку сприт -
нос ті» з фі зич ної куль ту ри у 8-му кла сі
Без уг лий Олек сандр Сер гій о вич, учи тель фі зич -
ної куль ту ри, Орлів ський НВК: за галь но ос віт ня
шко ла І–ІІІ сту пе нів — до шкіль ний на вчаль ний
за клад Ямпіль  сько го рай о ну Сум 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 ван ня здо -
ров’яз бе ре жу валь ної ком пе тен т нос ті; вдос ко на -
лю ва ти тех ні ку во ло дін ня м’ячем, тех ні ко-так тич -
ні по каз ни ки гри; ви хо ву ва ти сум лін не став лен ня
до за нять фі зич ною куль ту рою; про дов жу ва ти
роз ви ва ти швид кість, сприт ність, іг ро ву ви три -
валість

Ме то дич на роз роб ка «Роз ви ток си ли
як осно ва спор тив ної під го тов ки шко ля рів»

Бо га ти рен ко Ми ко ла Ва си льо вич, учи тель біо ло -
гії та фі зич но го ви хо ван ня, Бис т рі їв ська шко ла
Ру жин сько го р-ну Жи то мир ської обл.
Ано та ція: Ме та роз роб ки — під бір вправ з фор -
му ван ня си ло вих мож ли вос тей уч нів на уро ках
фі зич ної куль ту ри

Роз роб ка уро ку «Фут бол» з фі зич ної куль ту -
ри в 6-му кла сі
Гла дун На та ля Вік то рів на, учи тель фі зич ної куль -
ту ри, Во дян ська шко ла № 11 Доб ро піль  ської
міськ ра ди До нець кої 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 сві до ме став лен ня до за -
нять фі зич ною куль ту рою і спор том та спри я ти
зміц нен ню здо ров’я уч нів за со ба ми фут бо лу

Ін ст рук ція з пра вил по ве дін ки та без пе ки уч -
нів під час по їз д ки на зма ган ня
Гла ду няк Юрій Ми ко лай о вич, учи тель фіз куль ту -
ри, Ше па рів ців ська шко ла Ко ло мий сько го р-ну
Іва но-Фран ків ської обл.
Ано та ція: Роз роб ка ін струк ції для уч нів

Роз роб ка уро ку «Strongmen» з фі зич ної куль -
ту ри в 10-му кла сі
Доб рян ський Ген на дій Олек сан д ро вич, учи тель
фі зич ної куль ту ри, НВК «Чап лин ська шко ла-гім -
на зія» Хер сон ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле ну те му,
ме та яко го — по глиб лен ня знань з ат ле тич ної гім -
нас ти ки; роз ви ток за галь ної фі зич ної під го тов ле -
нос ті та ко ор ди на цій них здіб нос тей; онов лен ня
ру хо вої пам’яті шля хом по вто рен ня от ри ма них
на ви чок і вмінь

Роз роб ка уро ку «Роз ви ток фі зич них якос -
тей за до по мо гою ес та фет» з фі зич ної

культу ри в 5-му кла сі
Єрьо мен ко Ка те ри на Пав лів на, учи тель фі зич ної
куль ту ри, Ко ми шу ват ська шко ла По пас нян 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 — на вчи ти ви ко ну ва ти впра ви за за да -
ни ми вір шо ва ни ми об ра за ми; роз ви ва ти фі зич ні
якос ті в ес та фе тах і впра вах з аеро бі ки; фор му ва -
ти на вич ки здо ро во го спо со бу жит тя; ви хо ву ва ти
на вич ки са мо стій них за нять фі зич ни ми впра -
вами; ви хо ву ва ти по чут тя ко лек ти віз му, вза є мо -
по ва ги

Роз роб ка уро ку «Гім нас ти ка» з фі зич ної
куль ту ри в 5-му кла сі
Кузь мен ко Ган на Ни ко нів на, учи тель фі зич ної
куль ту ри, Кри во різь ка шко ла № 85 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 здо бу ті на вич ки й
умін ня з тех ні ки ла зін ня по ка на ту в два прий о -
ми та без до по мо ги ніг (хлоп ці), ак ро ба тич на
ком бі на ція, впра ви на гім нас тич ній ко ло ді;
розви ток за галь ної гнуч кос ті, си ли і сприт нос ті,
спи ра ю чись на кра щі тра ди ції ук ра їн сько го
наро ду

Роз роб ка уро ку «Фор му ван ня та за кріп лен -
ня на ви чок пра виль ної по ста ви» з лі ку валь ної
фі зич ної куль ту ри в 5-му кла сі
Маль це ва Анто ні на Во ло ди ми рів на, учи тель
ЛФК, За по різь ка за галь но ос віт ня са на тор на шко -
ла-ін тер нат.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле ну те му,
ме та яко го — фор му ва ти в уч нів пра виль ну по -
ста ву, ко ре гу ва ти не до лі ки в роз вит ку опор но-ру -
хо во го апа ра ту (по ру шен ня осан ки, су ту лість то -
що); роз ви ва ти ло гіч не мис лен ня, уяву, лю бов
до пре крас но го; удос ко на лю ва ти за галь ний фі -
зич ний роз ви ток; ви хо ву ва ти ба жан ня по стій но
зай ма ти ся лі ку валь ною фіз куль ту рою з ме тою
вдос ко на лен ня сво го здо ров’я

Роз роб ка уро ку «Гей ви, хлоп ці, слав ні за по -
рож ці!» з фі зич ної куль ту ри в 9-му кла сі
Мар ко ва Га ли на Во ло ди ми рів на, учи тель фі зич -
ної куль ту ри, НВК «Олек сан д рів ська СЗШ І–ІІІ
сту пе нів — до шкіль ний на вчаль ний за клад»
Юр’їв сько го рай о 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 — фор му ва ти сві до ме став лен ня до за -
нять фі зич ною куль ту рою і спор том, спри я ти
зміц нен ню здо ров’я уч нів за со ба ми бас кет бо лу

Стат тя «Струк ту ра та схе ма ко ри гу валь ної
гім нас ти ки для лі ку ван ня ви крив лен ня хреб та»
Се маш кі на Вік то рія Ми хай лів на, учи тель фі зич -
ної куль ту ри, Кри во різь кий на уко-тех ніч ний ме -
та лур гій ний лі цей № 16 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
пи ше, що за вдан ня шкіль но го вчи те ля фіз куль ту -
ри — зміц ни ти здо ров’я ді тей і під літ ків, фор му -
ва ти по ста ву, ру хо ві на вич ки, вмін ня во ло ді ти
сво їм ті лом, ке ру ва ти ру ха ми, вес ти здо ро вий
спо сіб жит тя. Щоб бу ду ва ти на вчаль ний про цес
на на уко вій осно ві, тре ба зна ти ме ха нізм дії фі -
зич ної впра ви як на здо ро ву, так і на хво ру лю ди -
ну, з ура ху ван ням ві ку, фун к ці о наль них мож ли -
вос тей ор га ніз му, ха рак те ру за хво рю ван ня

Роз роб ка уро ку «За кріп лен ня на ви чок гри
в бас кет бол» з фі зич ної куль ту ри в 5-му кла сі
Ша ля Іри на Ми ко ла їв на, учи тель фі зич ної куль -
ту ри, Ні ко поль  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 — по вто рен ня пе ре да чі та ло він ня
м’яча; по даль ше ви вчен ня на ви чок ве ден ня м’яча;
удос ко на лен ня точ нос ті кид ка м’яча в ко шик з 3-х
сто рін в 1 м від ко ши ка; спри я ти роз вит ку стри бу -
чос ті та сприт нос ті в грі «М’яч ка пі та ну»

Роз роб ка уро ку «Бас кет бол» з фі зич ної куль -
ту ри в 7-му кла сі
Шев чук Оль га Ми ко ла їв на, учи тель фі зич ної
куль ту ри, Ва силь ків ський НВК № 3 Дніп ро пет -
ров ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко го — по -
вто ри ти тех ні ку пе ре да чі м’яча од нією ру кою від
пле ча й дво ма ру ка ми від гру дей у ру сі в па рах;
по вто ри ти тех ні ку ве ден ня м’яча зі змі ною на -
прям ку й швид кос ті, ки док у ко шик; спри я ти
розвит ку сприт нос ті, швид кос ті, ви три ва лос ті;
ви хо ву ва ти по тре бу й умін ня сві до мо за сто со ву -
ва ти різ ні впра ви з ме тою зміц нен ня здо ров’я;
фор му ва ти цін ніс ні орі єн та ції на здо ро вий спо сіб
жит тя за со ба ми іг ро вої ді яль нос ті

Ме то дич на роз роб ка «Зма галь но-iгро вий ме -
тод як за сіб роз вит ку здо ров’яз бе рі га ю чої ком -
пе тен т нос ті. Ме то дич ні кар т ки з мо ду ля “Бас -
кет бол”» з фі зич ної куль ту ри в 9–11-х кла сах
Штрек кер Ін на Во ло ди ми рів на, учи тель фі зич ної
куль ту ри, Друж ків ська гім на зія «Інте лект» До -
нець кої обл.
Ано та ція: Ме то дич на роз роб ка на за яв ле ну те му
з ви ко ри стан ням зма галь но-іг ро во го ме то ду

Хі мія

Роз роб ка уро ку «Умо ви ви ник нен ня та при -
пи нен ня го рін ня. Вза є мо дія кис ню зі склад ни ми
ре чо ви на ми (пов не окис нен ня ме та ну, гід ро ген
суль фі ду, глю ко зи)» з хі мії в 7-му кла сі
Ба сик Оль га Ва си лів на, учи тель хі мії, 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, ме та яко го —
роз ши рю ва ти уяв лен ня про ок си ди як про дук -
ти го рін ня, про цес го рін ня, ми мо віль не окис -
нен ня на при кла ді склад них ре чо вин; по яс ни ти
умо ви ви ник нен ня й при пи нен ня го рін ня, ме -
ха нізм дії за со бів по же жо га сін ня, за хо ди про -
ти по жеж ної без пе ки в по бу ті і на ви роб ниц т ві;
роз ви ва ти вмін ня скла да ти рів нян ня хі міч них
ре ак цій вза є мо дії кис ню з прос ти ми та склад -
ни ми ре чо ви нами; по глиб лю ва ти знан ня про
склад склад них ре чо вин на при кла ді ок си дів;
удос ко на лю ва ти на вич ки скла дан ня фор мул
бінар них спо лук

Роз роб ка уро ку «Уза галь нен ня знань про
окис но-від нов ні ре ак ції. Зна чен ня окис но-від -
нов них ре ак цій у при ро ді, тех ні ці, по бу ті» з хі мії
в 9-му кла сі
Ба сик Оль га Ва си лів на, учи тель хі мії, 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 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 вмін ня
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скла да ти рів нян ня окис но-від нов них ре ак цій,
роз кри ти роль окис но-від нов них ре ак цій у при -
ро ді і тех ні ці, роз ви ва ти вмін ня пра цю ва ти па ра -
ми; ви хо ву ва ти твор че став лен ня до прак тич но го
ви ко ри стан ня знань з хі мії; фор му ва ти жит тє ві
ком пе тен ції

Ме то дич на роз роб ка «Ко ка-ко ла і здо -
ров’я» з хі мії в 9-му кла сі

Ва си лик Іри на Ана то лі їв на, учи тель хі мії, Щор -
ська шко ла Кри ни чан сько го рай о 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 остан нім ча сом усе
біль ший вплив на стан ор га ніз му та йо го пра -
цездат ність на да ють про дук ти хар чу ван ня, що
вхо дять у що ден ний ра ці он спо жи ван ня, а як що
бу ти точ ні ше, — їх ній склад, який ряс ніє пе ре -
ліком усі ля ких так зва них хар чо вих до ба вок,
най по ши ре ні ши ми се ред яких є ін г ре ді єн ти з ін -
дек сом Е

Роз роб ка уро ку «Ми ло. Син те тич ні мий ні
за со би» з хі мії в 11-му кла сі

Го лов ко Ярос ла ва Ярос ла вів на, ви кла дач хі мії,
Тер но піль  ське ви ще про фе сій не учи ли ще тех но -
ло гії та ди зай ну.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле ну те му,
ме та яко го — ознай о ми ти з одер жан ням, скла дом
і влас ти вос тя ми ми ла та сфе ра ми йо го за сто су -
ван ня; да ти по нят тя про мий ну дію ми ла; об ґ рун -
ту ва ти гі гі є ніч не зна чен ня ви ко ри стан ня ми ла

Роз роб ка уро ку «Ніт рат на кис ло та і ніт ра -
ти, їх по ши рен ня в при ро ді. Проб ле ма вміс -

ту ніт ра тів у хар чо вих про дук тах» з хі мії в 10-му
кла сі
Гу ца люк Анже ла Ана то лі їв на, учи тель хі мії, Кри -
во різь ка шко ла № 85 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),
на вчаль на ме та яко го — по гли би ти знан ня про
ніт рат ну кис ло ту; роз гля ну ти влас ти вос ті ніт рат -
ної кис ло ти, зу мов ле ні на яв ніс тю в її скла ді ато ма
Ніт ро ге ну в най ви що му сту пе ні окис нен ня, а са -
ме — її вза є мо дію з ме та ла ми; да ти по нят тя про
якіс ну ре ак цію на ніт рат-йон; удос ко на лю ва ти
вмін ня скла да ти й по яс ню ва ти рів нян ня хі міч них
ре ак цій з по зи цій уяв лень про елек т ро лі тич ну
дисо ці а цію й окис но-від нов ні про це си

Роз роб ка уро ку «Фі зич ні та хі міч ні влас ти -
вос ті кис лот» з хі мії у 8-му кла сі
Дроз до ва 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 хі мії та
біо ло гії, Бог да нів ський НВК При азов сько го рай о -
ну За по різь кої обл..
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко го — ви -
вчи ти ха рак тер ні фі зич ні й хі міч ні влас ти вос ті
вод них роз чи нів кис лот; роз ви ва ти вмін ня скла -
да ти рів нян ня хі міч них ре ак цій, які під твер д жу -
ють хі міч ні влас ти вос ті кис лот; ство ри ти ком фор -
т ні умо ви для роз вит ку вмінь спо сте рі га ти та фік -
су ва ти ре зуль та ти до слі дів, ак ту а лі зу ва ти сенс
до слід жу ва ної те ми; до по мог ти осмис ли ти со ці -
аль не, прак тич не, осо бис тіс не зна чен ня здо бу тих
знань; роз ви ва ти на вич ки ро бо ти в па рах, спіл ку -
ван ня, вмін ня вес ти діа лог

Роз роб ка уро ку «При род ні дже ре ла ор га ніч -
них ре чо вин» з хі мії в 11-му кла сі
Іса є ва На та лія Ми хай лів на, учи тель хі мії, Ні ко -
поль  ська шко ла № 10 Дніп ро пет ров ської обл..
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко го — по -
вто ри ти й сис те ма ти зу ва ти знан ня про при род ні
дже ре ла вуг ле вод нів, спо со би пе ре роб ки наф ти
і кам’яно го ву гіл ля; за крі пи ти ма те рі ал про основ -
ні на уко ві прин ци пи хім ви роб ниц т ва; ознай о ми -
ти з енер ге тич ною проб ле мою; звер ну ти ува гу
на охо ро ну до вкіл ля при пе ре роб ці вуг ле вод не вої
си ро ви ни й ви ко ри стан ні про дук тів пе ре роб ки;
фор му ва ти дбай ли ве став лен ня до при род них ре -
сур сів; роз ви ва ти вмін ня й на вич ки сис те ма ти -
зува ти, уза галь ню ва ти, ви ді ля ти го лов не, ре алі зу -
ва ти між пред мет ні зв’яз ки

Роз роб ка уро ку «Сис те ма ти за ція і уза галь -
нен ня знань з те ми “Вза ємо зв’язок між вуг ле вод -
ня ми”» з хі мії в 11-му кла сі
Іса є ва На та лія Ми хай лів на, учи тель хі мії, Ні ко -
поль  ська шко ла № 10 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 ню ва ти знан ня про бу до ву,
ха рак тер зв’яз ків у мо ле ку лах і хі міч них влас ти -
вос тей вуг ле вод нів, зу мов ле них бу до вою; по гли -
би ти й роз ши ри ти по нят тя про ге не тич ні зв’яз ки
між ря да ми вуг ле вод нів і про різ но ма ніт тя спо лук
вуг ле цю; роз ви ва ти ло гіч не мис лен ня, умін ня
порів ню ва ти, уза галь ню ва ти, ро би ти ви снов ки;
ви хо ву ва ти пі зна валь ний ін те рес

Роз роб ка уро ку «Уза галь нен ня та сис те ма ти -
за ція знань з те ми “По чат ко ві хі міч ні по нят тя”»
з хі мії в 7-му кла сі
Ка мор да Оле на Вік то рів на, за ступ ник ди рек то ра
з на вчаль но-ви хов ної ро бо ти, учи тель хі мії, Віль -
но гір ська шко ла № 4 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
знан ня з те ми; від пра цю ва ти вмін ня скла да ти хі -
міч ні фор му ли, ви зна ча ти прос ті і склад ні ре чо ви -
ни, ва лен т нос ті хі міч них еле мен тів за фор му ла ми
ре чо вин; про во ди ти об чис лен ня за хі міч ни ми
фор му ла ми від нос ної мо ле ку ляр ної ма си й ма со -
вої час т ки еле мен тів за фор му лою склад ної ре чо -
ви ни; роз ви ва ти ло гіч не мис лен ня, пам’ять, ува гу,
умін ня ви ді ля ти го лов не й ро би ти ви снов ки, ви -
ко рис то ву ва ти на бу ті знан ня в не стан дар т них си -
ту а ці ях; фор му ва ти на вич ки пра цю ва ти в гру пах;
ви хо ву ва ти по чут тя від по ві даль нос ті, вза є мо до -
по мо ги, за ці кав ле ність хі мією, ін те рес до знань

Збір ник тре ну валь них вправ і за дач з те ми
«Те о рія бу до ви ор га ніч них спо лук», «Вуг ле -

вод ні» з хі мії в 9-х, 11-х кла сах
Ко зи рєв Євген Во ло ди ми ро вич, учи тель хі мії
та біо ло гії, Дво рі чан ська шко ла Хар ків ської обл.
Ано та ція: По сіб ник мо же ви ко рис то ву ва тись
як учи те ля ми хі мії в про це сі під го тов ки до уро ків
і про ве ден ня фрон таль них, ін ди ві ду аль них та
групо вих форм ро бо ти, уро ків уза галь нен ня, так
і са ми ми уч ня ми для са мо стій ної ро бо ти

Роз роб ка уро ку «Ре ак ції спо лу чен ня, роз кла -
ду, об мі ну, за мі щен ня» з хі мії в 9-му кла сі
Ко зи рєв Євген Во ло ди ми ро вич, учи тель хі мії
та біо ло гії, Дво рі чан ська шко ла 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 — уза галь ни ти й сис те ма ти зу ва ти
знан ня про ти пи хі міч них ре ак цій за скла дом ви -
хід них і кін це вих ре чо вин; фор му ва ти на вич ки
роз піз на ван ня ти пів ре ак цій, на вич ки і вмін ня
скла да ти рів нян ня хі міч них ре ак цій; роз ви ва ти
ло гіч не мис лен ня, на вич ки са мо стій ної пі зна валь -
ної ді яль нос ті; спри я ти фор му ван ню на уко во го
сві то гля ду; ви хо ва ти вмін ня ро бо ти в ко лек ти ві,
фор му ва ти здо ров’яз бе рі галь ну ком пе тен т ність

Роз роб ка уро ку «По нят тя про пе рі о дич ну
сис те му хі міч них еле мен тів Д. І. Мен де лє є ва»
з хі мії в 7-му кла сі
Ли ман ська Ка те ри на Ми ко ла їв на, учи тель хі мії,
пси хо лог, Ган нів ський НВК «Се ред ня за галь но -
ос віт ня шко ла — до шкіль ний на вчаль ний за клад»
Вер х ньо д ніп ров сько го рай о ну Дніп ро пет ров -
ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко го —
ознай о ми ти з бу до вою пе рі о дич ної сис те ми хі -
міч них еле мен тів Д. І. Мен де лє є ва; сфор му ва ти
по чат ко ві на вич ки ви зна чен ня по ло жен ня хі міч -
но го еле мен та в пе рі о дич ній сис те мі; про дов жи ти
знай ом ст во із сим во ла ми й на зва ми еле мен тів
за су час ною ук ра їн ською но мен к ла ту рою, по вто -
ри ти ма те рі ал по пе ред ніх уро ків

Роз роб ка уро ку «Хі міч ні влас ти вос ті ме та -
лів» з хі мії в 10-му кла сі
Ма ка ро ва Та ма ра Олек сі їв на, учи тель, Бір ків ська
шко ла Змі їв сько го рай о 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 — по гли би ти знан ня про хі міч ні влас -
ти вос ті ме та лів; фор му ва ти вмін ня ко рис ту ва ти -
ся ви тис ку валь ним ря дом ме та лів для про гно зу -
ван ня та по яс нен ня їх хі міч них влас ти вос тей,
умін ня уза галь ню ва ти ма те рі ал, ро би ти ви снов -
ки; роз ви ва ти вмін ня пи са ти рів нян ня хі міч них
ре ак цій, ана лі зу ва ти хі міч ні про це си, ко рис ту ва -
ти ся таб ли ця ми, скла да ти схе ми

Роз роб ка уро ку «Кіль кіс ний склад роз чи ну.
Ма со ва час т ка ре чо ви ни в роз чи ні» з хі мії в 7-му
кла сі
Ма лі шев ська Те тя на Іва нів на, учи тель хі мії, еко -
ло гії та при ро доз нав ст ва, Іла рі о нів ська се ред ня
шко ла Си нель ни ків 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 — по гли би ти знан ня про роз чин і йо го
ком по нен ти, ознай о ми ти з кіль кіс ним ви ра жен -
ням скла ду роз чи ну, сфор му ва ти по нят тя ма со вої
час т ки роз чи не ної ре чо ви ни, на вчи ти ся го ту ва ти
роз чин з пев ною ма со вою час т кою; роз ви ва ти на -
вич ки розв’язу ван ня за дач де кіль ко ма спо со ба -
ми, ана лі зу ва ти умо ви за дач і зна хо ди ти ра ці о -
наль ні шля хи їх розв’язу ван ня; ви хо ву ва ти вмін -
ня пра цю ва ти в ко ман ді, до по ма га ти один од но му

Роз роб ка уро ку «Від нос на мо ле ку ляр на ма са
ре чо ви ни, її об чис лен ня за хі міч ною фор му лою»
з хі мії в 7-му кла сі
Ми рош ни чен ко На та лія Ана то лі їв на, учи тель хі -
мії, Ко ми шу ват ська шко ла По пас нян сько го р-ну
Лу ган 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 — по гли би ти по нят тя про
хі міч ну фор му лу, її ви ко ри стан ня для роз ра хун -
ків; да ти по нят тя про від нос ну мо ле ку ляр ну ма су,
фор му ва ти вмін ня й на вич ки об чис лен ня за хі -
міч ни ми фор му ла ми, на вчи ти ви зна ча ти від нос ну
мо ле ку ляр ну ма су прос тих і склад них ре чо вин
за їх фор му ла ми

Роз роб ка уро ку «Во да (H2O) — по ши рен ня,
влас ти вос ті, ано ма лії, еко ло гія» з хі мії в 7-му
кла сі
Мі лі щук Люд ми ла Ми ко ла їв на, учи тель хі мії, За -
річ нен ська шко ла ІІ–ІІІ сту пе нів Рів нен -
ської обл..
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко го —
дати по нят тя про по ши рен ня во ди, її зна чен ня
в при ро ді і жит ті лю ди ни; уза галь ни ти знан ня про
во ду як роз чин ник; до пов ни ти уяв лен ня про су -
міші і чис ті ре чо ви ни; до вес ти не об хід ність ра ці о -
наль но го ви ко ри стан ня вод них ре сур сів, охо ро ни
їх від за бруд нен ня; ви хо ву ва ти бе реж ли ве
ставлен ня до во дойм, по чут тя від по ві даль нос ті
за ді яль ність люд ст ва, сві до ме та дбай ли ве став -
лен ня до влас но го здо ров’я та здо ров’я всіх жи -
вих ор га ніз мів на шої пла не ти; роз ви ва ти й удос -
ко на лю ва ти хі міч ну мо ву уч нів

Роз роб ка уро ку «Алю мі ній як хі міч ний еле -
мент і прос та ре чо ви на» з хі мії в 10-му кла сі
Пав лен ко Ва лен ти на Арка ді їв на, учи тель хі мії,
Но вов’язів ська шко ла Юр’їв ської рай он ної ра ди
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 — фор му ва ти по нят тя про вза є -
мозв’язок між по ло жен ням еле мен тів у пе рі о дич -
ній сис те мі, їх бу до вою та фі зич ни ми й хі міч ни ми
влас ти вос тя ми ре чо вин на при кла ді алю мі нію;
роз ши ри ти уяв лен ня про від нов ні влас ти вос ті ме -
та лів; ознай о ми ти з по ши рен ням алю мі нію в при -
ро ді, йо го за сто су ван ням; фор му ва ти на вич ки
скла да ти рів нян ня хі міч них ре ак цій, що ха рак те -
ри зу ють влас ти вос ті ам фо тер них спо лук, роз ви -
ва ти вмін ня скла да ти рів нян ня ре ак цій у мо ле ку -
ляр но му й мо ле ку ляр но-йон но му ви гля ді; удос ко -
на лю ва ти на вич ки екс пе ри мен таль ної ро бо ти;
спри я ти фор му ван ню по зи тив но го став лен ня
до хі мії, са мо стій нос ті, вмінь ана лі зу ва ти, по рів -
ню ва ти, фор му лю ва ти ви снов ки, спів пра цю ва ти
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Роз роб ка уро ку «Сту пінь ди со ці а ції. Силь ні й
слаб кі елек т ро лі ти» з хі мії в 9-му кла сі
Пан чен ко Ле ся Сер гі їв на, учи тель, Дніп ро пет ров -
ський НВК № 92.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле ну
тему, ме та яко го — сфор му ва ти по нят тя про сту -
пінь ди со ці а ції, силь ні й слаб кі елек т ро лі ти;
з’ясу ва ти, чо му кис ло ти ма ють різ ний сту пінь ди -
со ці а ції в роз чи нах; роз ви ва ти пі зна валь ний ін -
те рес до дис цип лі ни, умін ня ро би ти ви снов ки
на осно ві ана лі зу фак тів, що ви зна ча ють ся; ви -
хову ва ти уваж ність, са мо стій ність, від по ві -
дальність

Роз роб ка уро ку «Осно ви, їх склад, на зви.
Кла си фі ка ція основ. Фі зич ні влас ти вос ті. Ви ко -
ри стан ня основ» з хі мії у 8-му кла сі
Піс кун Оль га Пав лів на, учи тель хі мії, «Ва си лів -
ська гім на зія «Су зір’я» — ЗОШ І–ІІ сту пе нів
Запо різь кої обл..
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко го —
роз ши ри ти знан ня про кла си фі ка цію не ор га ніч -
них ре чо вин на при кла ді основ, сфор му ва ти по -
нят тя про осно ви, ознай о ми ти з кла си фі ка цією й
су час ною ук ра їн ською но мен к ла ту рою ре чо вин
цьо го кла су; роз гля ну ти фі зич ні влас ти вос ті
основ; фор му ва ти вмін ня у скла дан ні фор му ли
та назв основ; роз гля ну ти пра ви ла тех ні ки без пе -
ки під час ро бо ти з осно ва ми; на вчи ти роз піз на -
ва ти лу ги на осно ві їх влас ти вос ті змі ню ва ти за -
бар в лен ня ін ди ка то рів; роз ви ва ти спо сте реж ли -
вість, умін ня по рів ню ва ти й сис те ма ти зу ва ти,
ро би ти ви снов ки та твор чо ви ко рис то ву ва ти здо -
бу ті знан ня

Роз роб ка уро ку «Хі міч ні влас ти вос ті кис ню.
Ре ак ція спо лу чен ня» з хі мії в 7-му кла сі
Рад чен ко Люд ми ла Пав лів на, учи тель хі мії, 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 —
ознай о ми ти з хі міч ни ми влас ти вос тя ми кис ню;
сфор му ва ти по нят тя про ок си ди та ре ак ції спо лу -
чен ня; за крі пи ти й роз ши ри ти знан ня про хі міч ні
ре ак ції; фор му ва ти на вич ки скла дан ня рів нянь
хі міч них ре ак цій го рін ня прос тих і склад них ре -
чо вин; фор му ва ти кри тич не мис лен ня що до хі -
міч них знань та їх за сто су ван ня лю ди ною; роз ви -
ва ти на вич ки ро би ти ви снов ки, ви хо дя чи з ре -
зуль та тів хі міч них до слі дів і скла дан ня рів нянь
ре ак цій го рін ня прос тих та склад них ре чо вин; ви -
хо ву ва ти спів чут тя, лю дя ність, по чут тя осо бис тої
від по ві даль нос ті за влас ну без пе ку та без пе ку
ото чу ю чих

Роз роб ка уро ку «По чат ко ві хі міч ні по -
нят тя» з хі мії в 7-му кла сі
Ре ге да Юлія Олек сан д рів на, учи тель хі мії, Друж -
ків ська шко ла № 6 До нець кої обл.

Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле ну те му,
мета яко го — уза галь ни ти і сис те ма ти зу ва ти
знан ня з те ми; пе ре ві ри ти рі вень за сво єн ня
знань; спри я ти роз вит ку ло гіч но го мис лен ня, ува -
ги, на ви чок са мо стій ної ро бо ти, са мо- і вза є мо -
кон т ро лю; ви хо ву ва ти пі зна валь ний ін те рес,
куль ту ру хі міч но го мов лен ня, ро зу мін ня хі мії
як при клад ної на уки

Роз роб ка уро ку «Ва лен т ність» з хі мії в 7-му
кла сі
Си до рен ко Ла ри са Бо ри сів на, учи тель хі мії,
Єміль чин 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, мета яко го — сфор му ва ти по нят тя про ва лен -
т ність як влас ти вість ато мів утво рю ва ти пев ну
кіль кість зв’яз ків; склас ти ал го ритм ви зна чен ня
ва лен т нос ті еле мен та за фор му лою ре чо ви ни;
роз ви ва ти основ ні пі зна валь ні про це си й опе ра -
ції мис лен ня; умін ня скла да ти кон с пект з го ло су,
спо сте рі га ю чи за муль ти ме дій ною пре зен та -
цією; скла да ти ал го ритм і пра цю ва ти за ним;
спри я ти фор му ван ню основ них сві то гляд них
ідей, ви хо ву ва ти са мо стій ність, по чут тя від по ві -
даль нос ті

Роз роб ка уро ку «Окис но-від нов ні ре ак ції»
з хі мії в 9-му кла сі
Ти хо но ва Ла ри са Олек сан д рів на, учи тель хі мії та
біо ло гії, Ган нів ська шко ла Доб ро піль  сько го рай о -
ну До нець кої обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко го —
сфор му ва ти по нят тя «окис но-від нов на ре ак ція»,
«про цес окис нен ня», «про цес від нов лен ня»,
«окис ник», «від нов ник»; на вчи ти ви зна ча ти
окис но-від нов ні ре ак ції за рів нян ня ми; сфор му -
ва ти вмін ня ви зна ча ти про це си окис нен ня й від -
нов лен ня, окис ник і від нов ник за елек т рон ни ми
рів нян ня ми; фор му ва ти на вич ки скла дан ня елек -
т рон но го ба лан су окис но-від нов них ре ак цій; роз -
ви ва ти ло гіч не мис лен ня, умін ня по рів ню ва ти,
ана лі зу ва ти, ро би ти ви снов ки

Роз роб ка уро ку «Хі міч ні по нят тя» з хі мії
в 7-му кла сі
Ша ро ва ро ва Світ ла на Пет рів на, учи тель хі мії, Ге -
ні че ська шко ла № 1 Хер сон ської обл..
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко го — по -
гли би ти і роз ши ри ти знан ня про хі міч не рів нян -
ня, про дов жи ти фор му ван ня по нят тя про хі міч ні
рів нян ня як умов не зоб ра жен ня хі міч ної ре ак ції,
фор му ва ти вмін ня й на вич ки роз мі щен ня ко е фі -
ці єн тів на осно ві за ко ну збе ре жен ня ма си ре чо -
ви ни, чи тан ня хі міч них рів нянь; да ти уяв лен ня
про кла си фі ка цію хі міч них ре ак цій за кіль кіс тю
ви хід них ре чо вин і про дук тів ре ак ції; роз ви ва ти
пі зна валь ний ін те рес до хі мії, спо сте реж ли вість,
умін ня ро би ти ви снов ки, ви хо ву ва ти вза є мо до по -
мо гу, умін ня пра цю ва ти в ко ман ді

Роз роб ка уро ку «Те о рія хі міч ної бу до ви ор га -
ніч них спо лук» з хі мії в 11-му кла сі
Шмі гель  ська Те тя на Вік то рів на, учи тель хі мії,
Шев чен ків 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 — ознай о ми ти з іс то рією ство рен ня те -
о рії хі міч ної бу до ви ор га ніч них спо лук О. М. Бут -
ле ро ва, її основ ни ми по ло жен ня ми, зна чен ням
для роз вит ку хі мії; да ти по нят тя «струк тур на фор -
му ла», «ізо ме ри», «ізо ме рія»; роз ви ва ти ло гіч не
мис лен ня, умін ня ана лі зу ва ти, ро би ти ви снов ки

Ху дож ня куль ту ра

Роз роб ка уро ку «Інди ві ду аль ність єв ро пей -
ських ком по зи то рів» із пси хо ло гії та ху -

дож ньої куль ту ри в 11-му кла сі
Но ві ко ва Іло на Олек сі їв на, прак тич ний пси хо лог;
Куз нє цо ва Вік то рія Ми ко ла їв на, учи тель ху дож -
ньої куль ту ри, Ве ли ко ле пе ти ська шко ла № 1 Хер -
сон ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко го —
ознай о ми ти ся з твор чіс тю ком по зи то рів ві ден -
ської шко ли та фран цузь ких шан со ньє, ви вчи ти
по нят тя «ін ди від», «осо бис тість», «ін ди ві ду аль -
ність»; на при кла дах му зич ної спад щи ни єв ро -
пей ських ком по зи то рів на вчи ти ана лі зу ва ти
струк ту ру осо бис тос ті лю ди ни; роз ви ва ти вмін ня
са мо стій но мис ли ти, ви зна ча ти го лов не, об ґ рун -
то ву ва ти свою по зи цію, фор му ва ти пі зна валь ну
ак тив ність; ви хо ву ва ти ак тив ну жит тє ву по зи цію
й по ва гу до сві то вої му зич ної спад щи ни

Ме то дич на збір ка «Укра їн ська та за ру біж на
куль ту ра в таб ли цях і схе мах» з ху дож ньої куль -
ту ри для 8–11-х кла сів
Івах нен ко Анто ні на Се ра фи мів на, учи тель ро сій -
ської мо ви та за ру біж ної лі те ра ту ри, Хар ків ська
шко ла № 157.
Ано та ція: Ме то дич на збір ка «Укра їн ська та за ру -
біж на куль ту ра в таб ли цях і схе мах» під го тов ле на
для про ве ден ня уро ків та фа куль та тив них за нять
з уч ня ми се ред ньої шко ли 8–11 кла сів з пред ме ту
«За ру біж на лі те ра ту ра» або «Укра їн ська лі те ра -
ту ра»

Ме то дич на роз роб ка «Укра їн ська та за ру -
біж на куль ту ра: про гра ма для ЗНЗ»
Івах нен ко Анто ні на Се ра фи мів на, учи тель ро сій -
ської мо ви та за ру біж ної лі те ра ту ри, Хар ків ська
шко ла № 157.
Ано та ція: Пред мет вхо дить до скла ду шкіль ної лі -
те ра тур ної осві ти і мо же ви вча ти ся як до дат ко во
на фа куль та тив них за нят тях, так і спец кур сом
у про філь них і за галь но ос віт ніх кла сах, а та кож
у ме жах са мо стій ної ро бо ти під час під го тов ки до
ДПА, ЗНО, олім пі ад, кон кур сів то що

ФОРУМ

Форум педагогічних ідей «УРОК»

Якщо у вас є потреба оприлюднити свої матеріали,

якщо існує потреба зробити це швидко, 

якщо вам потрібен сертифікат на публікацію —

заходьте на наш сайт у розділ форуму

www.osvita.ua/publishing/urok/

www.osvita.ua   urok@osvita.ua   02140, м. Київ, вул. Б. Гмирі, 6, офіс 219   тел.: (044) 200-28-38


