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Шановні читачі!

Ви три ма є те в ру ках перший ви пуск ка та ло гу
«Відкри тий урок: роз роб ки, тех но ло гії, до свід»
у 2017 ро ці.

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

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

У цьо му ви пус ку ка та ло гу ви знай де те ано та ції
роз ро бок, роз мі ще них на сай ті з грудня 2016 ро ку
по лютий 2017 ро ку.

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

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

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

Ме то дич на роз роб ка «Стра те гія роз -
вит ку шко ли»

Го лов чен ко Люд ми ла Вік то рів на, за ступ -
ник ди рек то ра з на вчаль но-ви хов ної ро бо -
ти, Зе ле но доль ська шко ла № 2 Дніп ро пет -
ров ської обл..
Ано та ція: Ме то дич на роз роб ка, ме та
якої — оці ни ти су час ний стан на вчаль но-
ви хов но го про це су та ма те рі аль но-тех ніч -
ну ба зу шко ли; про ана лі зу ва ти силь ні та
слаб кі сто ро ни; ви зна чи ти, які є зов ніш ні
ри зи ки для плід ної пра ці та які мож ли вос ті
ми ще не ви ко рис то ву є мо для на шо го роз -
вит ку

Роз роб ка се мі на ру «Під ви щен ня пси -
хо ло гіч но го іму ні те ту та про дук тив нос ті
ді яль нос ті пе да го га» для пе да го гів
Зі нов’єв Олек сандр Ана то лій о вич, прак -
тич ний пси хо лог, со ці аль ний пе да гог, Кро -
пив ниць ка № 37.
Ано та ція: План-кон с пект се мі на ру на за -
яв ле ну те му, ме та яко го — ви вчен ня учас -
ни ка ми влас них зон най ближ чо го роз вит -
ку в про фе сій них і осо бис тіс них сфе рах,
спри ян ня під ви щен ню мо ти ва ції до са мо -
роз вит ку, фор му ван ня на ви чок гру по во го
спів ро біт ниц т ва

Роз роб ка тре нін гу «Імідж в управ лін -
ській ді яль нос ті ке рів ни ка шко ли»

для пе да го гів
Мас лов ська На та ля Ана то лі їв на, ди рек тор

шко ли, Бу ла хів ська шко ла Пав ло град сько -
го р-ну 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 — об го во ри ти скла до ві
імід жу ке рів ни ка; ви зна чи ти основ ні ха рак -
те рис ти ки пе да го гіч но го ко лек ти ву од но -
дум ців; озна йо ми ти з прий о ма ми фор му ван -
ня по тре би пе да го гів ма ти та кий ко лек тив;
на вча ти ба чи ти не зви чай не у зви чай но му;
фор му ва ти вмін ня пе ре тво рю ва ти склад ні
ре чі на прос ті; до по ма га ти зна хо ди ти час
на твор чий по шук і ре лак сацію

Стат тя «Ство рен ня по зи тив но го імід -
жу на вчаль но го за кла ду»
Мас лов ська На та ля Ана то лі їв на, ди рек тор
шко ли, Бу ла хів ська шко ла Пав ло град 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 (до да єть ся ме ді ап ре зен та -
ція) ав тор ка пи ше, що імідж шко ли, ке рів -
ни ка, учи те ля за ле жить від нас, на шої ак -
тив нос ті, іні ці а тив нос ті, пра це люб нос ті,
на по лег ли вос ті. Ли ше то ді шко ла бу де при -
ваб ли вою, ма ти ме свій не по втор ний об раз

Стат тя «Са мо ме нед ж мент як тех но -
ло гія вдос ко на лен ня ді ло вої куль -

тури за ступ ни ка ди рек то ра»
Скоб лі ко ва Оле на Во ло ди ми рів на, за ступ -
ник ди рек то ра з НВР, учи тель по чат ко вих
кла сів, Чор но мор ська шко ла № 4 Оде ської
об лас ті.
Ано та ція: У ма те рі а лі на за яв ле ну те му
пода но те о ре тич ні за са ди про фе сій ної

ком пе тен т нос ті ке рів ни ка, тех но ло гії са -
мо ме нед ж мен ту та за ко нів ви ко ри стан ня
ча су; роз кри то екс пе ри мен таль ну ме то ди -
ку що до управ лін ня влас ни ми ре сур са ми,
прак тич но го за сто су ван ня кон цеп ції еко -
но мії ча су, са мо вдос ко на лен ня куль ту ри
управ лін ня ке рів ни ка

Англій ська мо ва

Роз роб ка уро ку «Global Issues» з ан г -
лій ської мо ви в 10-му кла сі
Ру ба нік Те тя на Ми хай лів на, учи тель ан г -
лій ської мо ви; Віт ков ська Люд ми ла Во ло -
ди ми рів на, учи тель ан г лій ської мо ви, Ки їв -
ська спе ці а лі зо ва на шко ла № 173.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле ну
те му з муль ти ме дій ною під трим кою та ме -
то дич ни ми до дат ка ми, ме та яко го — удос -
ко на лю ва ти на вич ки во ло дін ня лек си кою,
на вич ки мо но ло гіч но го мов лен ня; фор му -
ва ти на вич ки чи тан ня ко рот ких урив ків
з ме тою вста нов лен ня від по від нос ті, ана лі -
зу ва ти текст, ви зна ча ю чи най більш зна чу -
щу ін фор ма цію; удос ко на лю ва ти на вич ки
ауді ю ван ня; удос ко на лю ва ти вмін ня ар гу -
мен ту ва ти свої ви слов лю ван ня з проб ле ми

Кон с пект уро ку на те му «По до рож.
По рів нян ня куль тур» з ан г лій ської

мо ви в 9-му кла сі
Ба тюк Ма рія Ми хай лів на, учи тель ан г -
лійської мо ви, Дер га чів ський лі цей № 2
Харків ської об лас ті.

Усі представлені роботи 
опубліковані на веб-сайті видавництва:

http://osvita.ua/school/lessons_summary/
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Ано та ція: План-кон с пект уро ку. Objec -
tives: to develop the students’ pair and group
communicative skills; to improve students’
listening skills; to develop a creative way of
thinking; to teach students to be tolerant to
other people’s opinion; to enrich student’s
knowledge on the topical issues; to encourage
students to be careful about their environ -
ment; to broaden student’s outlook

Роз роб ка уро ку «За хист до вкіл ля»
з ан г лій ської мо ви в 9-му кла сі
Во ло чій Іван на Ми хай лів на, учи тель ан г -
лій ської мо ви, Яблун ська 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 з муль ти ме дій ною під трим кою та
ме то дич ни ми до дат ка ми, ме та яко го — ак -
ти ві за ція ЛО з те ми; прак ти ка в об го во рен -
ні проб лем них пи тань; роз ви ток пі зна валь -
них ін те ре сів; удос ко на лен ня на ви чок діа -
ло гіч но го та мо но ло гіч но го мов лен ня;
роз ви ток ува ги, об раз но го мис лен ня та
здат нос ті до спіл ку ван ня

Роз роб ка уро ку «Healthy Eating» з ан г -
лій ської мо ви в 10-му кла сі
Во ло чій Іван на Ми хай лів на, учи тель ан г -
лій ської мо ви, Яблун ська 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 з муль ти ме дій ною під трим кою та
ме то дич ни ми до дат ка ми, ме та яко го — ак -
ти ві зу ва ти лек сич ний ма те рі ал те ми, ви -
вчи ти но вий гра ма тич ний ма те рі ал, фор -
му ва ти уяв лен ня про зна чен ня здо ро во го
хар чу ван ня; роз ви ва ти на вич ки мов лен ня,
ана лі зу, уза галь нен ня і сис те ма ти за ції ін -
фор ма ції; умін ня пра цю ва ти ко ман д но

Роз роб ка уро ку «Let’s play! Can you
do?» з ан г лій ської мо ви в 2-му кла сі
Галь чук Окса на Ми ко ла їв на, учи тель ан г -
лій ської мо ви, Дмит рів ська шко ла Ки є во-
Свя то шин 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 та яко го — по -
вто ри ти й ак ти ві зу ва ти лек сич ний ма те рі -
ал те ми; за крі пи ти в мов лен ні мо даль не ді -
єс ло во «can/cannot»; умі ти за пи та ти та
від по ві да ти про умін ня /спро мож ність ви -
ко ну ва ти дію; роз ви ва ти вмін ня діа ло -
гічно го мов лен ня; тре ну ва ти в чи тан ні
та ауді ю ван ні; фор му ва ти на вич ки пись -
ма; тре ну ва ти пам’ять та ува гу; ви хо ву ва -
ти по ва гу до дру зів та од но клас ни ків, ба -
жан ня вчи ти ся, бу ти ак тив ним учас ни ком
уро ку

Роз роб ка уро ку «Surf the Internet» з ан -
г лій ської мо ви в 6-му кла сі
Го лов чен ко Люд ми ла Вік то рів на, учи тель
ан г лій ської мо ви, Зе ле но доль 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 з ме то дич ни ми до дат ка ми, ме та яко -
го — удос ко на лю ва ти лек сич ні та фо не тич -
ні на вич ки, фор му ва ти вмін ня сприй ма ти
мо ву на слух, по вто ри ти на зви час тин мо ви,
роз ви ва ти на вич ки го во рін ня; роз ви ва ти
мов ну здо гад ку, ауді о лін г валь ні на вич ки,
до лу чи ти уч нів до ро бо ти з ме ре жею Інтер -

нет; ви хо ву ва ти по ва гу один до од но го під
час спіль ної ро бо ти, ро бо ти в па рах, гру пах

Роз роб ка уро ку «Як бу ти здо ро вим»
з ан г лій ської мо ви в 6-му кла сі
Джу ра Оле на Гри го рів на, учи тель ан г лій -
ської мо ви, Бі ло цер ків ська шко ла № 22 Ки -
їв ської обл..
Ано та ція: План-кон с пект уро ку з те ми
«Хар чу ван ня»

Роз роб ка уро ку «Food» з ан г лій ської
мо ви в 7-му кла сі
За бар чук Ксе нія Ге ор гі їв на, учи тель ан г -
лій ської мо ви, Оде ська шко ла № 31.
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. Objec ti -
ves: to summarize and systematize pupils’
knowledge on the topic; to develop listening,
reading, writing skills; to practice vocabulary;
to practise pupils’ project work

Роз роб ка уро ку «Ці на сла ви» з пред ме -
та в 5-му кла сі
Здор Іри на Юрі їв на, учи тель ан г лій ської
мо ви, Кам’ян ський «На вчаль но-ви хов ний
ком п лекс гім на зія № 11 — спе ці а лі зо ва на
шко ла з по глиб ле ним ви вчен ням іно зем них
мов I сту пе ня — до шкіль ний на вчаль ний за -
клад «Еври ка» Дніп ро пет ров ської обл..
Ано та ція: План-кон с пект уро ку. Objec -
tives: to learn the words related to famous
people and achievements; to read for detailed
understanding of the text; to listen for specific
information; to speak about a person’s life; to
review the Grammar Past Simple Tense; to
enlarge the knowledge of English; to practice
oral speech; to know more about the famous
people of the world

Роз роб ка уро ку «У су пер мар ке ті»
Кі рє є ва Оль га Ми ко ла їв на, учи тель ан г лій -
ської мо ви, 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 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 за крі пи ти лек си ко-гра -
ма тич ні на вич ки з те ми і за сто су ва ти їх
у мо но ло гіч них ви слов лю ван нях

Роз роб ка уро ку «The Golden Age of
British Art» з ан г лій ської мо ви в 10-му
класі
Ко валь чук Ган на Ва си лів на, учи тель ан г -
лій ської мо ви, За рі чан ська шко ла На двір -
нян 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. The aims of the
lesson: to summarize the knowledge which
had been got at the previous lessons; to point
out the main famous painters of British age; to
improve the English language; to develop our
outlook in art

Роз роб ка уро ку «Summer and sport»
з ан г лій ської мо ви у 8-му кла сі
Ко валь чук Ган на Ва си лів на, учи тель ан г -
лій ської мо ви, За рі чан ська шко ла На двір -
нян 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. The aims: to practice
sport vocabulary items; to develop pupils’

mental abilities; speaking, reading and wri -
ting skills; to widen pupils’ knowledge of
different kinds of sport and the importance of
going in for sports

Роз роб ка уро ку «Кни ги в на шо му жит -
ті» з ан г лій ської мо ви у 8-му кла сі
Кор жов ська Іри на Во ло ди ми рів на, учи тель
ан г лій ської мо ви, 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, ме та яко -
го — удос ко на лю ва ти знан ня з те ми, роз -
ви ва ти вмін ня вес ти мо но лог; по гли би ти
знан ня про жит тя та твор чість ан г лій -
ських та аме ри кан ських пись мен ни ків;
роз ви ва ти мов ну здо гад ку, мов лен нє ву
ре ак цію, ін ди ві ду аль ні здіб нос ті; роз -
шири ти кру го зір, при щеп лю ва ти лю бов
до чи тан ня різ них жан рів лі те ра ту ри,
фоль к лор них тво рів; ви хо ву ва ти на при -
кла дах жит тя і ді яль нос ті ви дат них пись -
мен ни ків

Роз роб ка уро ку «Food and eating out»
з ан г лій ської мо ви 9-му кла сі.
Ко шар на Окса на Олек сан д рів на, учи тель
ан г лій ської мо ви, Бро вар ська спе ці а лі зо ва -
на шко ла № 5 Ки їв ської обл..
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му. Objectives: at the end of the lesson
students will be able: to write the menu of the
restaurant; to use active vocabulary; to order
meal in the restaurant, caf? or tea-room and
over the phone; to complain about the quality
of the meal

Роз роб ка уро ку «Literature Club.
Oscar Wilde» з ан г лій ської мо ви у 8-му

кла сі
Ко ше вен ко Те тя на Во ло ди ми рів на, учи -
тель ан г лій ської мо ви, Дніп ров ська спе ці а -
лі зо ва на шко ла № 13.
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 — удос -
ко на лю ва ти на вич ки чи тан ня, ауді ю ван ня,
пись ма, ус но го мов лен ня; роз ши ри ти лі те -
ра тур ний кру го зір, по гли би ти знан ня про
твор чість Оска ра Уайль да; ви хо ву ва ти по -
чут тя лю бо ві та ін те рес до кни ги; роз ви ва ти
твор чі здіб нос ті, пам’ять, ува гу, вмін ня ло -
гіч но і по слі дов но ви кла да ти свої дум ки

Роз роб ка уро ку «Sport and Games in our
Life» з ан г лій ської мо ви в 6-му кла сі
Крав чен ко Ал ла Ле о ні дів на, за ступ ник ди -
рек то ра з НВР, учи тель ан г лій ської мо ви,
Цеб ри ків ська шко ла Ве ли ко ми хай лів сько -
го р-ну Оде 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.
The aims of the lesson: to continue to improve
students’ skills in speaking, reading and
listening; to practice the using of modal verbs
in the sentences

Роз роб ка уро ку «The right food for the
right mood» з ан г лій ської мо ви в 9-му
класі
Кри во нос Ва лен ти на Вла дис ла вів на, учи -
тель ан г лій ської мо ви, Бро вар ська шко ла
№ 2 Ки їв ської обл..
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Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв -
лену те му. Objectives: to develop students’
communicative skills on the topic; to
motivate students to interact and work
individually

Роз роб ка уро ку «Аль тер на тив ні ме то -
ди лі ку ван ня» з ан г лійй ської мо ви

в 7-му кла сі
Лит ви нен ко Ал ла Ми ко ла їв на, учи тель ан г -
лій ської мо ви, Дніп ров ський НВК № 144
«Спе ці а лі зо ва на шко ла з по глиб ле ним ви -
вчен ням ів ри ту, іс то рії єв рей сько го на ро -
ду, єв рей ських тра ди цій — до шкіль ний на -
вчаль ний за клад (ди тя чий са док)».
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 —
ак ти ві зу ва ти вжи ван ня лек сич но го та гра -
ма тич но го ма те рі а лу з те ми «Ме ди ци на»;
озна йо ми ти з тех ні ка ми чи тан ня skimming
та scanning, від пра цьо ву ва ти їх на прак ти -
ці, об го во ри ти аль тер на тив ні ме то ди лі ку -
ван ня

Роз роб ка уро ку «Не звич ні ви ди спор -
ту» з ан г лій ської мо ви в 10-му кла сі

Ліп ке вич Оль га Бог да нів на, ви кла дач ан г -
лій ської мо ви, Бро дів ський пе да го гіч ний
ко ледж іме ні Мар кі я на Шаш ке ви ча Львів -
ської обл..
Ано та ція: План-кон с пект уро ку. Aims: to
learn new lexical units on the topic, to practice
in using them in context; to get acquainted
students with unusual kinds of sport and share
impressions about them; to compare usage of
Past Simple and Past Continuous; to practice
in using them in oral and written speech; to
develop linguistic skills

Роз роб ка уро ку «Visiting an art gallery»
з ан г лій ської мо ви в 10-му кла сі
Лу чин ська Оль га Ми ко ла їв на, учи тель ан г -
лій ської мо ви, Овруць ка гім на зія іме ні
А. Ма лиш ка Жи то мир ської обл..
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му. Practical aim: to formulate listening
comprehension skills

Роз роб ка уро ку «Інфор ма цій но-ко му -
ні ка тив ні тех но ло гії: Тві тер» з ан г лій ської
мо ви в 11-му кла сі
Лу чин ська Оль га Ми ко ла їв на, учи тель ан г -
лій ської мо ви, Овруць ка гім на зія іме ні
А. Ма лиш ка — ЗОШ І сту пе ня 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.
Aims: development of the ability to orient
oneself in modern foreign informational
environment; enhancement of language
acquisition with the help of information-
communication technologies (TWITTER);
arrangement of conditions for self-education

Роз роб ка уро ку «Sport in Our Life «з ан -
г лій ської мо ви в 7-му кла сі
Ма сик Олек сан д ра Тео фі лів на, учи тель ан -
г лій ської мо ви, Львів ська шко ла № 73.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв -
лену те му з муль ти ме дій ною під трим кою,
ме та яко го роз ви ва ти вмін ня ус но го мов -

лення за те мою; роз ви ва ти мов лен нє ву
реак цію, слу хо ву пам’ять, ува гу, вмін ня
пра цю ва ти в па рах та гру пах; ви хо ву ва ти
куль ту ру по ве дін ки, за ці кав ле ність у роз -
ши рен ні знань, по зи тив не став лен ня до
здо ро во го спо со бу жит тя

Роз роб ка уро ку «IS SHOPPING COOL?»
Ні кан д ро ва Люд ми ла Гри го рі ва, учи тель
ан г лій ської та ні мець кої мо ви, Охтир ська
шко ла № 6 Сум ської обл..
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му. Objectives: to revise topical vo ca -
bulary; to practice pupils in oral and written
English; to develop basic speech and language
skills; to improve reading and listening skills

Роз роб ка уро ку «All about food» з ан г -
лій ської мо ви в 7-му кла сі
Пі соць ка Те тя на Сер гі їв на, учи тель ан г лій -
ської мо ви, Зе ле но доль ська шко ла № 2
Апос то лів сько го р-ну Дніп ро пет ров -
ської обл..
Ано та ція: План-кон с пект уро ку з муль ти -
ме дій ною під трим кою (ме ді ап ре зен та ція
до да єть ся), ме та яко го — удос ко на лю ва ти
на вич ки ус но го мов лен ня з опо рою на
лек си ко-гра ма тич ні струк ту ри, на вич ки
ауді ю ван ня й чи тан ня; фор му ва ти на вич -
ки вжи ван ня но вих лек сич них оди ниць;
ви хо ву ва ти від по від не став лен ня до вжи -
ван ня їжі; роз ви ва ти вмін ня мо но ло гіч но -
го мов лен ня; тре ну ва ти у чи тан ні та пе ре -
кла ді

Роз роб ка уро ку «Computers: Pros and
Cons» з ан г лій ської мо ви в 9-му кла сі
По ден ко Окса на Ми ко ла їв на, учи тель ан г -
лій ської мо ви, Ду бі їв ська шко ла Чер ка -
сько го р-ну Чер ка ської обл..
Ано та ція: План-кон с пект уро ку. Obectives:
to improve students’ communicative skills; to
expand students’ vocabulary on the topic
«Computing»; to encourage group and pair
work; to stimulate students’ creative thinking
and imagination; to bring up the culture of
communication, friendly and tolerant attitude
to each other, the ability to prove one’s point
of view

Роз роб ка уро ку «Тва ри ни» з ан г лій -
ської мо ви в 2-му кла сі
Ро ма нен ко Оль га Іва нів на, учи тель ан г лій -
ської мо ви, Кам’ян ський «На вчаль но-
вихов ний ком п лекс гім на зія № 11 — спе ці -
а лі зо ва на шко ла з по глиб ле ним ви вчен ням
іно зем них мов I сту пе ня — до шкіль ний
навчаль ний за клад «Еври ка» 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 reading, to
improve students’ listening and writing skills,
to develop the skills of grammar

Роз роб ка уро ку «Му зи ка в на шо му
жит ті» з ан г лій ської мо ви у 8-му кла сі
Со ло щен ко Ла ри са Во ло ди ми рів на, за -
ступ ник ди рек то ра з НВР, 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 — фор му ва ти на вич ки вжи ван ня

но вих лек сич них оди ниць; роз ви ва ти са -
мо стій ність у ро бо ті зі слов ни ком, на вич -
ки ус но го мов лен ня, чи тан ня, го во рін ня,
ауді ю ван ня; на вча ти ло гіч но ви слов лю ва -
ти ся та ре агу ва ти на мов лен нє ві ви сло ви;
ви хо ву ва ти гар ний смак у му зи ці, по ши -
рю ва ти кру го зір з куль ту ри ан г ло мов них
кра їн

Роз роб ка уро ку «Household chores»
з ан г лій ської мо ви в 7-му кла сі
Те ре щен ко Іри на Во ло ди ми рів на, учи тель
ан г лій ської мо ви, Но во збур’їв ська шко ла
№ 1 Го ло при стан сько го р-ну Хер сон -
ської обл..
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му. Objectives: to revise topical voca -
bulary; —to develop student’s reading and
listening comprehension skills; to encourage
student’s communicative activity; to practice
their writing skills; to develop student’s
creative thinking skills; to motivate students
in expressing opinions

Ме то дич на роз роб ка «Teaching Liste -
ning with Video Production» для вчи те -

лів ан г лій ської мо ви
Тро їць ка Оле на Олек сан д рів на, учи тель
ан г лій ської мо ви, Ізма їль ська шко ла № 7
Оде ської обл..
Ано та ція: Ме то дич на до по відь з муль ти ме -
дій ною пре зен та цією для вчи те лів ан г лій -
ської мо ви

Роз роб ка цик лу уро ків «По до рож. Ви -
ди по до ро жі. Passive Voice» з ан г лій ської
мо ви в 7-му кла сі
Чеп Оле на Во ло ди ми рів на, учи тель ан г лій -
ської мо ви, 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, на вчаль на ме та яко го — зна ти лек -
сич ні оди ни ці до те ми, утво рен ня Passive
Voice (Simple), основ ні ві до мос ті про за со -
би по до ро жу ван ня, до рож ні зна ки та пра -
ви ла до рож ньо го ру ху

Роз роб ка уро ку «Ве ли кі ви на хід ни ки
та їх ні ви на хо ди» з ан г лій ської мо ви

в 9-му кла сі
Чер но ва Ма ри на Ана то лі їв на, учи тель анг -
лій ської мо ви, Віль нянська шко ла № 1
Запо різь кої обл..
Ано та ція: План-кон с пект уро ку з муль ти -
ме дій ною під трим кою, ме та яко го — прак -
ти ку ва ти у всіх ви дах мов лен нє вої ді яль -
нос ті; тре ну ва ти з ме тою усві дом лен ня
та ана лі зу за сво є но го гра ма тич но го ма те рі -
а лу та лек сич них оди ниць; учи ти уза галь -
ню ва ти знан ня; здій с ню ва ти ди фе рен цій о -
ва ний під хід у по ста нов ці за дач; роз ви ва ти
на вич ки на уко во-по шу ко вої ро бо ти; на -
вчи ти пра цю ва ти ін ди ві ду аль но і в гру пах;
удос ко на лю ва ти на вич ки під го тов ле но го
та не під го тов ле но го мов лен ня

Роз роб ка уро ку «Спорт» з ан г лій ської
мо ви в 6-му кла сі
Шер ш ньо ва Люд ми ла Ки ри лів на, учи тель
ан г лій ської мо ви, Дніп ров ська шко ла № 50.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му
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Роз роб ка уро ку «Осві та у Бри та нії
та в Укра ї ні. Моє шкіль не жит тя» з ан г лій -
ської мо ви у 8-му кла сі
Шер ш ньо ва Люд ми ла Ки ри лів на, учи тель
ан г лій ської мо ви, Дніп ров ська шко ла № 50.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, на вчаль на ме та яко го — по вто рю -
ва ти ви вче ний ма те рі ал з те ми; ви зна чи ти
рі вень во ло дін ня лек сич ним ма те рі а лом
теми; пе ре ві ри ти вмін ня ви ко рис то ву ва ти
ви вче ну лек си ку в мов лен ні; учи ти да ва ти
по яс нен ня, роз ви ва ти мов лен нє ву здо гадку
що до но вих слів, їх ро зу мін ня в контек с ті

Роз роб ка уро ку «The Unsinkable Ti ta -
nic» з ан г лій ської мо ви в 9-му кла сі
Шиш ко ва Га ли на Гри го рів на, учи тель ан г -
лій ської мо ви, Охтир ська шко ла № 5 іме ні
Р. К. Ра пія Сум ської обл..
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко -
го — озна йо ми ти з од ним із епі зо дів іс то рії;
ак ти ві зу ва ти на вич ки чи тан ня з ме тою от -
ри ман ня ін фор ма ції; роз ви ва ти вмін ня ви -
слов лю ва ти своє пе ре ко нан ня, спи ра ю -
чись на от ри ма ну ін фор ма цію; удос ко -
налю ва ти лек сич ні на вич ки; роз ви ва ти
пі зна валь ні ін те ре си, умін ня вста нов лен ня
при чин но-на слід ко вих зв’яз ків; роз ви ва ти
мис лен ня, ува гу, пам’ять; ви хо ву ва ти лю -
дя ність, спів чут ли ве став лен ня до люд сько -
го го ря, чуй ність

Роз роб ка уро ку «Clothes and Seasons»
з ан г лій ської мо ви в 6-му кла сі
Шли ко ва Ка те ри на Олек сан д рів на, учи -
тель ан г лій ської мо ви, Хар ків ська спе ці а лі -
зо ва на шко ла № 134.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на те му
«Одяг. По ри ро ку» з муль ти ме дій ною під -
трим кою (ме ді ап ре зен та ція до да єть ся)

Роз роб ка уро ку «Ви дат ні лю ди Укра ї -
ни» з ан г лій ської мо ви в 10-х — 11-х

кла сах
Яре ма Оле на Пет рів на, ви кла дач ан г лій -
ської мо ви, Бро дів ський пе да го гіч ний ко -
ледж іме ні Мар кі я на Шаш ке ви ча Львів -
ської обл..
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му з муль ти ме дій ною під трим кою.
Objectives: to systematize students’ know led -
ge on the theme; to teach students to gene -
ralize the material; to develop listening and
reading skills; to develop students’ speech
habits; to foster cognitive and creative
abilities, logical thinking, language intuition;
to teach students to be quick-witted; to
develop socio-linguistic and cultural om pe -
tence; to cultivate pride for their compatriots

Роз роб ка уро ку «Ви ди ка та кліз мів, їх
при чи ни» з ан г лій ської мо ви в 10-му кла сі
Яро ва Анас та сія Олек сан д рів на, вчи тель
ан г лій ської мо ви, Ма рі у поль ська шко ла
№ 51 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 — на -
вча ти ви зна ча ти ви ди ка та кліз мів, їх
причи ни та на слід ки; від пра цьо ву ва ти лек -
сич ні оди ни ці; вчи ти ко рис ту ва ти ся іно -
зем ни ми ма па ми, бу ду ва ти ло гіч но-по слі -
дов ні зв’яз ки, ро би ти ви снов ки; роз ви ва ти

мов ну здо гад ку, мов лен нє ву ре ак цію; при -
щеп лю ва ти лю бов та дбай ли ве став лен ня
до на вко лиш ньо го се ре до ви ща

Роз роб ка уро ку»Еко ло гія пе ред ба чає
ді яль ність» з ан г лій ської мо ви в 9-му класі
Ярош Оле на Євге нів на, учи тель ан г лій -
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, на вчаль на ме та яко го — ак ти ві зу -
ва ти лек си ку уро ку; по вто ри ти гра ма -
тичний ма те рі ал (Present Simple Passive);
тре ну ва ти уч нів в ауді ю ван ні, чи тан ні
і спіл ку ван ні за те мою

Роз роб ка уро ку «Ви знач ні міс ця Ки є -
ва» з ан г лій ської мо ви у 8-му кла сі
Ярош Оле на Євге нів на, учи тель ан г лій -
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 -
лену те му, ме та яко го — тре ну ва ти уч нів
у вжи ван ні но вої лек си ки в мов лен ні;
практи ку ва ти в го во рін ні і чи тан ні; сис те -
ма ти зу ва ти ви ко ри стан ня ви вче но го ма те -
рі а лу; про дов жи ти тре ну ва ти в по бу до ві
зв’яз но го ви слов лен ня

Біо ло гія

Роз роб ка уро ку «Різ но ма ніт ність ко -
мах» з біо ло гії в 7-му кла сі

Гри цен ко Світ ла на Гри го рів на, учи тель
біо ло гії, За ліз ниць кий НВК «За галь но -
освіт ня шко ла І—ІІІ ст. — ди тя чий са док»
Лю бе шів сько го р-ну Во лин ської обл..
Ано та ція: План-кон с пект уро ку з муль ти -
ме дій ною під трим кою (ме ді ап ре зен та ція
до да єть ся), освіт ня ме та яко го — сфор му -
ва ти по нят тя про ря ди ко мах із пов ним пе -
ре тво рен ням; озна йо ми ти з різ но ма ніт ніс -
тю цих ко мах, з ря да ми: Твер док ри лі, Лус -
ко кри лі, Пе ре тин час то кри лі, Дво кри лі,
Бло хи; з’ясу ва ти зна чен ня цих ко мах
у при ро ді та жит ті лю ди ни

Роз роб ка уро ку «Ге не тич но мо ди фі -
ко ва ні ор га ніз ми — на дія люд ст ва чи

страш на по мил ка?» з біо ло гії в 11-му кла сі
Бой ко Ва лен ти на Ана то лі їв на, ви кла дач
хімії і біо ло гії, Ба ра нів ський про фе сій ний
лі цей Жи то мир ської обл..
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко -
го — озна йо ми ти з особ ли вос тя ми біо ло гії
та тех но ло гі я ми ство рен ня хи мер них
і тран с ген них ор га ніз мів, роз гля ну ти ге не -
тич ні осно ви се лек ції, з’ясу ва ти, роль ге не -
тич но мо ди фі ко ва них ор га ніз мів, на вчи ти -
ся роз піз на ва ти про дук ти, які міс тять
ГМО; роз ви ва ти вмін ня за сто со ву ва ти от -
ри ма ні знан ня; ви хо ву ва ти ра ці о наль не
став лен ня до ви ко ри стан ня жи вих ор га -
нізмів лю ди ною

Роз роб ка уро ку «Бу до ва і фун к ції кро -
во нос них су дин. Рух кро ві» з біо ло гії у 8-
му кла сі
Га пот чен ко Вік то рія Іва нів на, учи тель біо -
ло гії, 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 -
лену те му, на вчаль на ме та яко го — по -
знайоми ти з ти па ми кро во нос них су дин
і особ ли вос тя ми їх бу до ви, ве ли ким і ма лим
ко ла ми кро во обі гу; сха рак те ри зу ва ти
прин цип ру ху кро ві в ті лі лю ди ни; роз кри -
ти вза ємо зв’язок бу до ви і фун к цій кро во -
нос них су дин, біо ло гіч не зна чен ня змі ни
скла ду кро ві під час про ход жен ня її ве ли -
ким і ма лим ко ла ми кро во обі гу

Роз роб ка за нят тя «Розв’язан ня ти по вих
за дач з ге не ти ки» з біо ло гії в 10-му кла сі
Гой дош Окса на Ле о ні дів на, ви кла дач біо -
ло гії і хі мії, Слов’ян ський ко ледж транс -
пор т ної інф ра струк ту ри До нець кої обл..
Ано та ція: План-кон с пект за нят тя на за -
явле ну те му, ме та яко го — уза галь ни ти,
погли би ти, пе ре ві ри ти знан ня з те ми; роз -
гля ну ти різ ні ти пи ге не тич них за дач і при -
кла ди їх розв’язан ня; озна йо ми ти із за галь -
ни ми ви мо га ми до офор м лен ня умов за дач
на мо но-, ди гіб рид не схре щу ван ня

Роз роб ка уро ку «Біо тех но ло гія. Тран -
с ген ні та хи мер ні ор га ніз ми» з біо ло -

гії в 11-му кла сі
Гри щен ко Ва лен ти на Вік то рів на, учи тель
біо ло гія та гео гра фії, Ки їв ська спе ці а лі зо -
ва на шко ла № 125 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 — сфор му ва ти уяв лен -
ня про ге не тич но мо ди фі ко ва ні ор га ніз ми,
озна йо ми ти з проб ле мою ГМО, на вча ти
від сто ю ва ти свою по зи цію, ви слу хо ву ва ти
до ка зи опо нен тів

Роз роб ка уро ку «Бу до ва рос лин ної клі -
ти ни» з біо ло гії в 6-му кла сі спе ці аль ної
шко ли
Джунь Світ ла на Ва си лів на, учи тель біо ло -
гії, Бі ло цер ків ська спе ці аль на шко ла-ін тер -
нат Ки їв ської обл..
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за -
явле ну те му, ме та яко го — роз ши ри ти
знан ня про клі тин ну бу до ву ор га ніз мів;
озна йо ми ти з особ ли вос тя ми бу до ви рос -
лин ної клі ти ни, фун к ці я ми ор га нел; фор -
му ва ти по нят тя «жи ва клі ти на»; роз ви ва -
ти вмін ня ви ді ля ти го лов не, по рів ню ва ти
і ро би ти ви снов ки; роз ви ва ти ко му ні -
катив ні на вич ки, за ці кав ле ність до ви -
вчен ня жи вої при ро ди; ви хо ву ва ти бе -
реж ли ве став лен ня до жи во го та влас но го
здо ров’я, від по ві даль ність, по чут тя ко -
лекти віз му

Роз роб ка уро ку «Трав на сис те ма. Гі гі є -
на трав лен ня» з біо ло гії в 9-му кла сі
Дро бот Окса на Юрі їв на, учи тель біо ло гії,
Дніп ров ська шко ла № 50.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му з ме то дич ни ми до дат ка ми, ме та
яко го — уза галь ни ти знан ня про бу до ву
і фун к ції ор га нів трав лен ня, ви вчи ти гі гі є -
ніч ні ви мо ги до про це су хар чу ван ня і трав -
лен ня, ви вчи ти по нят тя «фер мент»; роз ви -
ва ти не га тив не став лен ня до шкід ли вих
зви чок — па лін ня, ужи ван ня ал ко го лю
трав лен ня; ви хо ву ва ти бе реж ли ве став лен -
ня до сво го здо ров’я
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Роз роб ка уро ку «Кров і лім фа. Орга ни
кро во обі гу» з біо ло гії у 8-му кла сі
Дуд ка Те тя на Іва нів на, учи тель біо ло гії, Ве -
ли коз нам’ян ська шко ла № 1 Кам’ян сько-
Дніп ров сько го р-ну За по різь кої обл..
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко -
го — уза галь ни ти й сис те ма ти зу ва ти
знання за те мою, про дов жи ти фор му ва ти
на уко вий сві то гляд на осно ві знань про
ево лю цію кро во нос ної сис те ми, умін ня
порів ню ва ти, ана лі зу ва ти й ро би ти ви -
снов ки; роз ви ва ти ло гіч не мис лен ня, уяву,
твор чий по тен ці ал, пі зна валь ний ін те рес
до ви вчен ня біо ло гії, ви хо ву ва ти стій ку
потре бу в знан нях, ак тив ну жит тє ву по -
зицію, від по ві даль не став лен ня до сво го
здо ров’я, умін ня ці ну ва ти люд ську дос ко -
на лість

Роз роб ка уро ку «Розв’язу ван ня ти -
пових за дач з ге не ти ки» з біо ло гії

в 11-му кла сі
Ду миць ка Юлія Ле он ті їв на, учи тель біо ло -
гії, Ва ра ська шко ла № 1 Рів нен ської обл..
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му з муль ти ме дій ною під трим кою (ме -
ді ап ре зен та ція до да єть ся), ме та яко го —
уза галь ни ти й за крі пи ти знан ня про основ -
ні за ко но мір нос ті спад ко вос ті; роз ви ва ти
вмін ня прак тич но го ви ко ри стан ня одер -
жа них знань, ви хо ву ва ти по ва гу до всіх
жи вих ор га ніз мів і ро зу мін ня важ ли вос ті
ді яль нос ті лю ди ни для всьо го жи во го на на -
шій пла не ті

Роз роб ка уро ку «Клас Па ву ко по діб ні:
за галь на ха рак те рис ти ка, різ но ма ніт -
ність, зна чен ня в при ро ді та жит ті лю ди -
ни» з біо ло гії в 7-му кла сі
За си мо вич На дія Ста ніс ла вів на, вчи тель
біо ло гії, Чер ні вець кий ба га то про філь ний
лі цей № 4.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — ви вчи ти особ ли вос ті
бу до ви па ву ко по діб них, їх різ но ма ніт ність,
зна чен ня в при ро ді та жит ті лю ди ни;
розви ва ти ана лі тич не мис лен ня, умін ня
по рівню ва ти й уза галь ню ва ти, ро би ти
виснов ки; ко му ні ка тив ні на вич ки уч нів;
ви хо ву ва ти по чут тя від по ві даль нос ті та бе -
реж ли во го став лен ня до при ро ди

Роз роб ка уро ку «Ру хо ва ак тив ність —
осно ва фі зич но го здо ров’я» з біо ло гії
у 8-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 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), освіт ня ме та
яко го — уза галь ни ти та по гли би ти знан ня
й умін ня, що бу ли от ри ма ні в по пе ред ніх
ро ках ви вчен ня біо ло гії з те ми «Опор но-
ру хо ва сис те ма», ви ко рис то ву ю чи ме то ди
кон т ро лю та са мо кон т ро лю у ви гля ді іг ро -
вої фор ми ді яль нос ті

Роз роб ка уро ку «Трав лен ня в ро то вій
по рож ни ні» з біо ло гії в 9-му кла сі

Ко хан Лі лія Габ дул ха ків на, учи тель біо ло -
гії, Хар ків ська спе ці а лі зо ва на шко ла № 80.

Ано та ція: План-кон с пект уро ку з муль ти -
ме дій ною під трим кою, ме та яко го — озна -
йо ми ти з бу до вою ро то вої по рож ни ни,
влас ти вос тя ми фер мен тів і ре флек тор ною
ре гу ля цією ви ді лен ня трав них со ків; роз -
кри ти зна чен ня ме ха ніч ної й хі міч ної об -
роб ки їжі в ро то вій по рож ни ні; фор му ва ти
прак тич ні на вич ки про ве ден ня ла бо ра тор -
них до слід жень; роз ви ва ти вмін ня вста нов -
лю ва ти при чин но-на слід ко ві зв’яз ки, спо -
сте рі га ти, ро би ти ви снов ки; ви хо ву ва ти
пра це люб ність, ста ран ність, по тре бу здо -
ро во го спо со бу жит тя

Роз роб ка уро ку «Зов ніш ня бу до ва лис -
т ка» з біо ло гії в 6-му кла сі
Крав чен ко Га ли на Во ло ди ми рів на, учи тель
біо ло гії, 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 на за яв -
лену те му з муль ти ме дій ною під трим кою
(ме ді ап ре зен та ція до да єть ся), ме та яко -
го — по зна йо ми ти із зов ніш ньою бу до вою
лист ків, різ но ма ніт ніс тю форм лист ків, ти -
па ми жил ку ван ня, роз та шу ван ням лист ків
на стеб лі; роз ви ва ти спо сте реж ли вість,
допит ли вість; ви хо ву ва ти бе реж ли ве
ставлен ня до при ро ди, лю бов до біо ло гії
як на уки

Роз роб ка уро ку «Ві та мі ни» 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 з муль ти ме дій ною під трим кою
(ме ді ап ре зен та ція до да єть ся), ме та яко -
го — за без пе чи ти знан ня ми про ві та мі ни,
їх значен ня для ор га ніз му; по зна йо ми ти
з умо ва ми збе ре жен ня ві та мі нів у їжі;
про дов жи ти пат рі о тич не ви хо ван ня, ес -
те тич не та са ні тар но-гі гі є ніч не ви хо ван -
ня; роз ви ва ти біо ло гіч ну мо ву, умін ня ви -
сту па ти з по ві дом лен ня ми; ро би ти ви -
снов ки, ана лі зу ва ти й сис те ма ти зу ва ти
ма те рі ал

Роз роб ка уро ку «Плід, по ши рен ня пло -
дів» з біо ло гії в 6-му кла сі
Кру тов ська Оле на Ста ніс ла вів на, учи тель
біо ло гії, Тер но піль ська шко ла № 11.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко -
го — роз ши ри ти знан ня про за плід нен ня,
утво рен ня пло дів і на сін ня; да ти по нят тя
«су хі» та «со ко ви ті» пло ди; роз кри ти про -
цес по ши рен ня пло дів у при ро ді, їх зна чен -
ня в жит ті лю ди ни; удос ко на лю ва ти вмін ня
пра цю ва ти в гру пах, да ва ти са мо оцін ку
сво їй ро бо ті на уро ці, умін ня пра цю ва ти
з під руч ни ком, умін ня здій с ню ва ти ла бо -
ра тор ні до слід жен ня, фік су ва ти ре зуль та -
ти спо сте ре жень, ро би ти ви снов ки

Роз роб ка уро ку «За хво рю ван ня сер -
це во-су дин ної сис те ми» з біо ло гії

у 8-му кла сі
Ку ри ло Світ ла на Ми хай лів на, учи тель біо -
ло гії, Тер но піль ська шко ла № 24.
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 —

озна йо ми ти з най по ши ре ні ши ми за хво рю -
ван ня ми сер це во-су дин ної сис те ми; уста -
но ви ти основ ні при чи ни хво роб і шля хи їх
за по бі ган ня; пе ре ко на ти уч нів у не об хід -
нос ті вес ти здо ро вий спо сіб жит тя

Роз роб ка уро ку «Амі но кис ло ти. Бу до -
ва та влас ти вос ті біл ка»
Но вік Та ма ра Ада мів на, учи тель біо ло гії,
Ста ро ви жів ський НВК «За галь но ос -
вітня шко ла І—ІІІ ст. — гім на зія» 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 —
ви вчи ти особ ли вос ті бу до ви біл ків; про ана -
лі зу ва ти струк тур ні рів ні ор га ні за ції; роз -
гля ну ти влас ти вос ті біл ків

Роз роб ка уро ку «Квіт ка — ор ган ста -
те во го роз мно жен ня рос лин. Бу до ва

і різ но ма ніт ність кві ток» 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 лаВе 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 — озна йо ми ти з бу до вою квіт ки
та фун к ці я ми її ор га нів, різ но ма ніт ніс тю
кві ток; роз гля ну ти біо ло гіч не зна чен ня
квіт ки; роз ви ва ти ува гу, умін ня ло гіч но
мис ли ти, по рів ню ва ти, ви зна ча ти го -
ловне, ро би ти від по від ні ви снов ки; ви хо -
ву ва ти бе реж ли ве став лен ня до при ро ди,
ро зу мін ня важ ли вос ті від тво рен ня рос -
лин но го сві ту за вдя ки збе ре жен ню квіт -
ко во го роз ма їт тя, спри я ти ес те тич но му
ви хо ван ню

Роз роб ка уро ку «Різ но ма ніт ність ко -
мах. Роль ко мах у при ро ді та зна чен ня
в жит ті лю ди ни» з біо ло гії в 7-му кла сі
Пан чен ко Світ ла на Ми ко ла їв на, учи тель
біо ло гії, 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, ме та яко го — озна йо ми ти з основ -
ни ми ти па ми роз вит ку ко мах; роз ви ва ти
вмін ня зна хо ди ти вза ємо зв’яз ки між об’єк -
та ми ви вчен ня та вмін ням ана лі тич но мис -
ли ти; ви хо ву ва ти ро зу мін ня важ ли вос ті іс -
ну ван ня для на шої пла не ти всіх жи вих ор -
га ніз мів, фор му ва ти бе реж ли ве став лен ня
до при ро ди

Роз роб ка уро ку «Мі тоз» з біо ло гії
в 10-му кла сі
Пли гун Те тя на Кос тян ти нів на, ви кла дач
біо ло гії, Сум ський центр про фе сій но-тех -
ніч ної осві ти.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — фор му ва ти знан ня
про струк тур ну і фун к ці о наль ну оди ни цю
жи во го — клі ти ну; роз кри ти особ ли вос ті
клі тин но го цик лу, мі то зу; роз ви ва ти вмін -
ня по рів ню ва ти біо ло гіч ні про це си, ви -
знача ти особ ли вос ті їх пе ре бі гу та біо ло гіч -
ну роль; ви хо ву ва ти по чут тя гор дос ті за до -
сяг нен ня вче них у ви вчен ні ци то ло гії
та ро зу мін ня ма те рі аль ної єд нос ті ор га ніч -
но го сві ту і не об хід ність охо ро ни при -
родно го се ре до ви ща від за бруд нен ня
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Роз роб ка уро ку «По ру шен ня фун к цій
ске ле та та їх ня про фі лак ти ка» з біо ло гії
в 9-му кла сі
По та по ва Га ли на Дмит рів на, учи тель біо -
ло гії, Остри ків ська шко ла Ток маць ко го
р-ну За по різь кої обл..
Ано та ція: План-кон с пект уро ку з муль -
тиме дій ною під трим кою, ме та яко го —
сфор му ва ти знан ня про озна ки пра виль ної
і не пра виль ної по ста ви; ти пи ви крив лень
хреб та, їх при чи ни та на слід ки; озна йо ми -
ти з най прос ті ши ми ме то ди ка ми ви зна чен -
ня ви крив лень хреб та, за хо да ми з про фі -
лак ти ки; по ка за ти зна чен ня фі зич них
вправ для пра виль но го фор му ван ня ске ле -
ту ті ла і м’язів

Роз роб ка уро ку «Бу до ва і фун к ції шкі -
ри» з біо ло гії в 9-му кла сі
Се ре да На та лія Анто нів на, учи тель біо ло -
гіі, Ва ра ська шко ла № 1 Рів нен ської обл..
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за -
явле ну те му з муль ти ме дій ною під трим -
кою (ме ді ап ре зен та ція до да єть ся), ме та
якого — озна йо ми ти з бу до вою та фун к -
ці я ми шкі ри; роз ши ри ти знан ня про тер -
мо ре гу ля цію, роз кри ти особ ли вос ті всіх
ша рів шкі ри лю ди ни, вста но ви ти за -
лежність від фун к цій, які во на ви ко нує,
ви вчи ти бу до ву ніг тя та во ло си ни як по -
хід них шкі ри

Роз роб ка уро ку «Різ но ма ніт ність пта -
хів. Роль пта хів у еко сис те мах, їх нє зна -
чен ня для лю ди ни» з біо ло гії в 7-му кла сі
Сідь ко Оль га Ми хай лів на, учи тель біо ло гії,
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, ме та яко го — роз ши ри ти
знан ня про клас Пта хів; озна йо ми ти
з різ но ма ніт ніс тю та еко ло гіч ни ми гру -
па ми, да ти ха рак те рис ти ку основ ним
над ря дам і ря дам; роз ви ва ти вмін ня по -
рів ню ва ти пред с тав ни ків різ них ря дів
і еко ло гіч них груп, умін ня спо сте рі га ти,
зі став ля ти, ро би ти ви снов ки; роз ви ва ти
емо ції, ува гу; ви хо ву ва ти бе реж ли ве
став лен ня до пта хів; спри я ти еко ло гіч но -
му ви хо ван ню

Роз роб ка уро ку «Со ці аль ні ко ма хи.
Зна чен ня для лю ди ни» з біо ло гії

в 7-му кла сі
Со ро ка Лі дія Пав лів на, учи тель хі мії та біо -
ло гії, На деж дів ський НВК Кри во різ б ко го
р-ну Дніп ро пет ров ської обл..
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му з муль ти ме дій ною під трим кою, ме -
та яко го — сфор му ва ти по нят тя «со ці аль ні
ко ма хи», ді зна ти ся про їх спо сіб жит тя,
зна чен ня; фор му ва ти вмін ня сис те ма ти зу -
ва ти ма те рі ал, ак ти ві зу ва ти пі зна валь ну
ак тив ність; ви хо ву ва ти куль ту ру спіл ку -
ван ня, дбай ли ве став лен ня до жи вої при ро -
ди; здій с ню ва ти еко ло гіч не і ес те тич не ви -
хо ван ня

Роз роб ка уро ку «Па гін»
Суп рун Те тя на Ва си лів на, учи тель біо ло гії,
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 — за крі пи ти знан ня про ор га ни рос лин,
їх фун к ції, сфор му ва ти знан ня про зов ніш -
ню бу до ву па го на, до вес ти роз ви ток па го на
з брунь ки; роз ви ва ти вмін ня ло гіч но ви -
слов лю ва ти ся, спіл ку ва ти ся та пра цю ва ти
ро бо ти в гру пі, ви ко рис то ву ва ти ін фор ма -
цію, на вча ти ся, до слід ниць кі на вич ки, спо -
сте реж ли вість; ви хо ву ва ти лю бов до при -
ро ди, на ці о наль них тра ди цій

Роз роб ка уро ку «Різ но ма ніт ність рос -
лин Кла су Дво доль ні» з біо ло гії в 6-му
кла сі
Тим чен ко На та лія Пав лів на, учи тель біо ло -
гії та хі мії, Скрип чин ська шко ла Ко зе лець -
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 — зна йо ми ти з бу до -
вою та про це са ми жит тє ді яль но сті на сін -
них рос лин, да ти за галь ну ха рак те рис ти ку
пред с тав ни кам ро дин Ро зо ві, Пас льо но ві,
Хрес тоц ві ті; роз ви ва ти вмін ня з’ясо ву ва ти
біо ло гіч не зна чен ня ви вче них рос лин,
умін ня пра цю ва ти са мо стій но, по рів ню ва -
ти та ро би ти ви снов ки й уза галь нен ня; ви -
хо ву ва ти лю бов до при ро ди, бе реж ли ве
став лен ня до рос лин но го сві ту, ро зу мін ня
пре крас но го

Роз роб ка уро ку «Хро мо со ми. Ка рі о -
тип. Клі тин ний цикл еука рі о тич них клі -
тин. Мі тоз»
Тка чук Окса на Дмит рів на, ви кла дач біо ло -
гії, Мо ги лів-По діль ський мон таж но-еко но -
міч ний ко ледж 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, на -
вчаль на ме та яко го — фор му ва ти знан ня
про клі ти ну; роз кри ти особ ли вос ті клі тин -
но го цик лу та мі то зу; да ти по нят тя ін тер фа -
за, про фа за, ме та фа за, ана фа за, те ло фа за,
ве ре те но по ді лу; звер ну ти ува гу на зна чен -
ня мі то тич но го по ді лу в роз вит ку ор га ніз -
мів; увес ти по нят тя ка рі о тип и озна йо -
мити ся з бу до вою хро мо сом

Роз роб ка уро ку «За хис ти се бе від ту -
бер ку льо зу» з біо ло гії в 9-му кла сі
Тро як На та лія Ана то лі їв на, учи тель біо ло -
гії, Дніп 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 — на да ти ін фор ма цію про
не без пе ку епі де мій ту бер ку льо зу; озна йо -
ми ти зі шля ха ми пе ре да чі і ме то дами за хис -
ту від ту бер ку льо зу, до вес ти не об хід ність
зміц ню ва ти свій іму ні тет для змен шен ня
ураз ли вос ті лю ди ни до ту берку льо зу, на -
вчи ти роз різ ня ти мі фи і фак ти що до цьо го
за хво рю ван ня, без печ ні і небез печ ні си ту а -
ції за ра жен ня ту бер кульо зом

Роз роб ка уро ку «Фор ми мін ли вос ті»
з біо ло гії в 9-му кла сі
Ча ла Світ ла на Во ло ди ми рів на, ви кла дач хі -
мії та біо ло гії, Бо гус лав ське ВПУ сфе ри по -
слуг Ки їв ської обл..
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко -
го — роз ши ри ти по нят тя про мін ли вість
як од ну з основ них влас ти вос тей жи вої
при ро ди; озна йо ми ти з різ ни ми фор ма ми
мін ли вос ті, по нят тя ми «ком бі на тив на»

та «мо ди фі ка цій на мін ли вість» та їх при чи -
на ми; з’ясу ва ти зна чен ня мін ли вос ті для
жи вих ор га ніз мів; роз ви ва ти вмін ня ло гіч -
но мис ли ти, ро би ти по рів нян ня, ви снов ки
й уза галь нен ня; фор му ва ти бе реж ли ве
став лен ня до сво го ор га ніз му як до но сія
уні каль но го ге но ти пу

Роз роб ка уро ку «Шкід ли вий вплив
палін ня, за бруд не но го по віт ря на ор га ни
ди хан ня. Гі гі є на ди хан ня» з біо ло гії в 9-му
кла сі
Чер няв ська Оле на Ми хай лів на, учи тель
біо ло гії, Кри во різь ка шко ла № 41 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 — по гли би -
ти знан ня про основ ні за хво рю ван нях ор -
га нів ди хан ня і спо со би їх про фі лак ти ки,
про не га тив ний вплив тю тю но па лін ня на
ор га ни ди хан ня; по ка за ти шкід ли вий
вплив на ор га нізм лю ди ни за бруд не но го
по віт ря

Роз роб ка уро ку «Ти пи роз мно жен ня
ор га ніз мів» з біо ло гії в 11-му кла сі
Яхни ця Юлія Ми хай лів на, ви кла дач біо ло -
гії, Еко но мі ко-пра во вий ко ледж Ки їв сько -
го ко о пе ра тив но го ін с ти ту ту біз не су і пра -
ва, м. Ки їв.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку з муль ти -
ме дій ною під трим кою, ме та яко го — опа -
ну ва ти знан ня про основ ні ти пи ста те во го
і не ста те во го роз мно жен ня ор га ніз мів; на -
вчи ти ся від різ ня ти фор ми роз мно ження
за основ ни ми озна ка ми; уза галь ни ти знан -
ня про ве ге та тив не роз мно жен ня та роз -
мно жен ня по ді лом; фор му ва ти вмін ня по -
рів ню ва ти біо ло гіч ні про це си; роз ви ва ти
на вич ки пра цю ва ти са мо стій но та в гру пі

Ви хо ван ня

Роз роб ка за хо ду «Це ди во — жит тя!»
для 5-х — 9-х кла сів
Щир ська Світ ла на Ми ко ла їв на, учи тель
ро сій ської мо ви та лі те ра ту ри; Ара бад жи
Ін на Ана то лі їв на, учи тель ро сій ської мо ви
та лі те ра ту ри, Ста ро біль ська шко ла Лу ган -
ської обл..
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду
на за яв ле ну те му, ме та яко го — фор му ван -
ня мо раль них уяв лень уч нів про жит тя; ви -
хо ван ня цін нос тей, цін ніс но го став лен ня
до ньо го; спо ну кан ня шко ля рів до осмис -
лен ня сво го жит тє во го шля ху

Стат тя «Пат рі о тич не ви хо ван ня — не -
від?єм на скла до ва гар мо ній но го роз вит ку
осо бис тос ті»
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: У стат ті пред с тав ле но до свід
робо ти гім на зії іме ні Пан те лей мо на Ку лі -
ша м. Бор з ни з пат рі о тич но го ви хо ван ня.
Го лов ною ме тою стат ті є важ ли вість фор -
му ван ня пат рі о тич ної сві до мос ті під рос та -
ю чо го по ко лін ня
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Роз роб ка за хо ду «Сло во про хліб» для
4-х кла сів

Бо ка Ва лен ти на Іва нів на, учи тель, Зе ле но -
доль ська шко ла № 2 Апос то лів сько го р-ну
Дніп ро пет ров ської обл..
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду,
ме та яко го — роз ши ри ти знан ня про хліб;
про дов жи ти зна йом ст во з під при єм ст ва ми
міс та та з людь ми, які там пра цю ють; ви хо -
ву ва ти пат рі о тизм, ощад ли вість, по ва гу
до чу жої пра ці; роз ши рю ва ти кру го зір;
про дов жи ти на уко во-до слід ну ро бо ту, ро -
бо ту над роз вит ком мо ви; да ти мож ли вість
від чу ти се бе в ро лі жур на ліс та, на уков ця;
роз ви ва ти ло гіч не мис лен ня, на вич ки
кому ні ка тив но го спіл ку ван ня

Роз роб ка за хо ду «Без печ не сел фі»
для 5-х кла сів

Бру сен цо ва Ка те ри на Юрі їв на, учи тель ма -
те ма ти ки, ін фор ма ти ки, Обу хів ський НВК
№ 5 Ки 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 — фор му ва ти кри тич не став лен ня
до су час них за хоп лень і вмін ня ви ко рис то -
ву ва ти їх на бла го со бі; роз ви ва ти вмін ня
ба чи ти по зи тив ні та не га тив ні сто ро ни
сел фі-фо то; на да ти ре ко мен да ції що до
ство рен ня при ваб ли во го та без печ но го
сел фі

Роз роб ка за хо ду «Дя кую. Будь лас ка.
Доб рий день» для 2-х — 4-х кла сів
Бу ряк Ла ри са Во ло ди ми рів на, ви хо ва тель
шко ли-ін тер на ту, Но во ай дар ська об лас на
са на тор на шко ла-ін тер нат Лу ган ської обл..
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду,
ме та яко го — по зна йо ми ти з по нят тям
«хо ро ші ма не ри», роз ви ва ти знан ня про
пра ви ла ввіч ли вос ті, вчи ти пра виль но
засто со ву ва ти ча рів ні сло ва, ви хо ву ва ти
по чут тя гу ман нос ті, спів чут тя до ближ ніх,
по ва ги до ото чу ю чих, го тов ність прий ти
на до по мо гу нуж ден ним, вчи ти по зи тив -
но го сприй нят тя на вко лиш ньо го сві ту

Стат тя «Проб лем ні уч ні — зра не ні
діти»
Гон ча рик На та лія Ми хай лів на, учи тель
біоло гії та хі мії, Стеб ниць ка шко ла № 7
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 на го ло шує: щоб
зу пи ни ти на сил ля в на шо му сус піль ст ві
слід пе ре ду сім не ви ко рис то ву ва ти йо го
у ви хо ван ні. Кож на ди ти на не по втор на,
єди на у сво є му ро ді і ба жає, щоб її прий ня -
ли та кою і лю би ли

Роз роб ка за хо ду «За леж ність під літ ків
від со ці аль них ме реж»
Ка пан жи Світ ла на Олек сан д рів на, ви кла -
дач спец дис цип лін, Кам’ян ський ме та лур -
гій ний ко ледж Дніп ро пет ров ської обл..
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду
на за яв ле ну те му, ме та яко го — сфор му -
ва ти адек ват не уяв лен ня про Інтер нет,
со ці аль ні ме ре жі, їх вплив на під літ ків;
озна йо ми ти з озна ка ми ін тер нет-за -
лежнос ті; ви хо ву ва ти по ва гу до влас но го
здо ров’я

Роз роб ка уро ку «Укра ї на — наш спіль -
ний дім» для 1-х — 4-х кла сів
Кли ма но ва Ва лен ти на Ми хай лів на, учи -
тель мо лод ших кла сів, Но во град-Во лин -
ська шко ла № 7 Жи то мир ської обл..
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — по гли би ти знан ня
про Укра ї ну, про дов жи ти озна йом лен ня
з на ці о наль ни ми сим во ла ми Укра ї ни, фор -
му ва ти на ці о наль ну сві до мість, ви хо ву ва ти
пат рі о тів рід ної дер жа ви, по ва гу до її сим -
во лів, лю бов до рід но го краю, йо го іс то рич -
но го ми ну ло го і су час но го

Роз роб ка за хо ду «Про ме ди ци ну за -
по різь ких ко за ків» для 7-х — 8-х

класів
Мар чен ко ва Оле на Юрі їв на, учи тель ОТМ,
основ здо ров’я, ху дож ньої куль ту ри, Дніп -
ров ський НВК № 113 «За галь но ос віт ній на -
вчаль ний за клад — до шкіль ний на вчаль ний
за клад — по за шкіль ний на вчаль ний за клад».
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 — озна йо -
ми ти з на род ни ми за со ба ми та тра ди цій -
ними ме то да ми зміц нен ня здо ров’я; мо -
тиву ва ти до про фі лак ти ки за хво рю вань;
роз ви ва ти важ ли ві жит тє ві на вич ки, на -
вчи ти са мо стій но дба ти про здо ро вий стан
ор га ніз му, жи ти в гар мо нії з при ро дою;
під вес ти до ви снов ку, що кож на лю ди на —
тво рець сво го здо ров’я

Роз роб ка за хо ду «То ле ран т ність вря -
тує світ» для 3-х кла сів

Ми ха ле вич Ва лен ти на Ле о ні дів на, учи тель
по чат ко вих кла сів, Ва силь ківська № 3 Ки -
їв ської обл..
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня ви хов но го
за хо ду на за яв ле ну те му

Стат тя «Фор му ван ня осо бис тос ті уч ня
по чат ко вої шко ли»
Они щен ко На та лія Пет рів на, учи тель по -
чат ко вої шко ли, Чер ка ська пер ша мі ська
гім на зія.
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 час то
внут ріш нє са мо по чут тя, емо цій ний на -
стрій ди ти ни за ле жить від осо бис тос ті вчи -
те ля по чат ко вих кла сів, оскіль ки для уч нів
1–2 кла сів учи тель за ли ша єть ся цен т раль -
ною фі гу рою, ар біт ром

Стат тя «Фор му ван ня на ці о наль ної са -
мо сві до мос ті мо лод ших шко ля рів»
Ре пич Ла ри са Ми ко ла їв на, учи тель гру пи
про дов же но го дня, Дніп ров ська шко ла
№ 143.
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 цент
у ви хов ній ро бо ті не об хід но пе ре нес ти
на за сво єн ня уч ня ми на род них тра ди цій,
сут нос ті ук ра їн ських об ря дів, на род них
свят, ле генд, пе ре ка зів, зви ча їв

Роз роб ка за хо ду «Та лан ти се ред нас»
для 5-х — 8-х кла сів
Стой ка Га ли на Во ло ди ми рів на, учи тель ро -
сій ської мо ви і за ру біж ної лі те ра ту ри, Дер -
га чів ський лі цей № 2 Хар ків ської обл..

Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду,
ме та яко го — фор му ва ти по тре бу в спіл ку -
ван ні з мис тец т вом, здат ність від чу ва ти по -
езію, ви слов лю ва ти влас не став лен ня
до мис тец т ва; фор му ва ти вмін ня ці ну ва ти
се бе як но сія ду хов них пе ре жи вань; сти му -
лю ва ти до твор чої ді яль нос ті; роз ши рю -
вати ду хов ний до свід, спри я ти роз вит ко ві
ін ди ві ду аль нос ті й кри тич но го мис лен ня

Стат тя «Чи тан ня і ді ти»
Сто ро же ва Оль га Сер гі їв на, за ві ду ю ча
шкіль ною бі б ліо те кою, Чу гу їв ська шко ла
№ 7 Хар ків ської обл..
Ано та ція: У ма те рі а лі з до сві ду ро бо ти ав -
тор ка пи ше, що бі б ліо те ка рю не об хід но
спіль но ді яти з уч ня ми, бать ка ми у ви хов -
но му про це сі. У за тиш них бу дин ках по ряд
із тра ди цій ни ми та ін но ва цій ни ми фор ма -
ми ро бо ти ак тив но ви ко рис то ву ва ти но віт -
ні ін фор ма цій ні тех но ло гії, про во ди ти різ -
но ма ніт ні ці ка ві за хо ди, спря мо ва ні на за -
лу чен ня ді тей до чи тан ня

Роз роб ка за хо ду «Учись у друж бі жи -
ти» для 3-х кла сів
Уман ська Оль га Мат ві їв на, учи тель по чат -
ко вих кла сів, Бі ло вод ська гім на зія Лу ган -
ської обл..
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду
на за яв ле ну те му, ме та яко го — роз ши ри ти
уяв лен ня про те, що та ке друж ба, спри я ти
осмис лен ню по нят тя «друж ба» і «друг»; учи -
ти дру жи ти і то ле ран т но ста ви ти ся до ото -
чен ня; фор му ва ти мо раль ні якос ті уч нів; ви -
хо ву ва ти друж ні сто сун ки між учня ми

Стат тя «Фор му ван ня твор чої ком пе -
тен т нос ті уч нів як осно ви роз вит ку

ін но ва цій ної осо бис тос ті»
Фран де лі ус На та лія Юрі їв на, за ступ ник
ди рек то ра з НВР, учи тель по чат ко вих кла -
сів, Кам’ян ська шко ла № 28 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 пе ред
шко лою по стає склад не та від по ві даль не
за вдан ня — фор му ван ня твор чої ком пе -
тен т нос ті уч нів, роз ви ток ін ди ві ду аль нос ті,
спри ян ня успіш ній со ці а лі за ції осо бис тос -
ті, ви хо ван ня мо ло дої лю ди ни як гро ма дя -
ни на на осно ві ово ло дін ня гу ма ніс тич ни ми
цін нос тя ми, нор ма ми де мо кра тич ної куль -
ту ри. Лю ди на має бу ти успіш ною. А шко -
ла — шко лою успі ху

Ме то дич на роз роб ка «Роль на ці о -
наль но- пат рі о тич но го ви хо ван ня

в сис те мі ви хов ної ро бо ти шко ли»
Хар чен ко Оль га Ва си лів на, за ступ ник ди -
рек то ра з ви хов ної ро бо ти, 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: Ме тою роз роб ки є вдос ко на лен -
ня ви хов ної сис те ми шко ли, фор му ван ня
в шко ля рів гро ма дян ськос ті, пат рі о тиз му,
ви хо ван ня ду хов нос ті, мо раль нос ті на
осно ві єв ро пей ських цін нос тей, роз ви ток
ду ху пар т нер сько го спів ро біт ниц т ва та
вза є мо до по мо ги, на бут тя жит тє во не об хід -
них ком пе тен цій для жит тя в єв ро пей сько -
му спів то ва рист ві
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Ви ща осві та

Роз роб ка уро ку «Еру до ва ний ме ха нік»
Ко ліс ник Оле ся Іва нів на, ви кла дач еко но -
міч них дис цип лін; Пи ли пен ко Ні на Пет -
рівна, ви кла дач тех ніч них дис цип лін, Мас -
лів ський аг рар ний тех ні кум ім. П. Х. Гар -
каво го Бі ло цер ків сько го на ці о наль но го
аг рар но го уні вер си те ту, Ки їв ська 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 — ак ту а -
ліза ція знань з тех ніч них дис цип лін, ви -
явлен ня об да ро ва них сту ден тів, здат них
за сто со ву ва ти от ри ма ні знан ня в не стан -
дар т ній си ту а ції

Роз роб ка за хо ду «Брейн-ринг»
Мов чан Ві ра Пет рів на, ви кла дач;

Мель ник Оль га Ми хай лів на, ви кла дач,
Львів ський ко ледж лег кої про мис ло вос ті
Ки їв сько го на ці о наль но го уні вер си те ту
тех но ло гій та ди зай ну.
Ано та ція: Ме то дич ні ре ко мен да ції що до
про ве ден ня по за ауди тор но го бі нар но го за -
хо ду «Еко но міч ний брейн-ринг» з дис цип -
лін «По лі тич на еко но мія» та «Еко но мі ка
під при ємств»

Роз роб ка за хо ду «День но во се ла»
Ряб чук Ра ї са Гри го рів на, ви хо ва тель-ме то -
дист; Ма зур Люд ми ла Іго рів на, ви хо ва тель
Він ниць ко го тех ніч но го ко лед жу, Він ниць -
кий тех ніч ний ко ледж.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду,
ме та яко го — фор му ва ти у сту ден тів ви -
сокий іде ал ро дин но-сі мей них від но син;
до вес ти до сві до мос ті сту ден тів, що міц на
сім’я, згур то ва ний сту дент ський ко лек -
тив — го лов не в жит ті кож ної лю ди ни; ви -
хо ву ва ти етич ні сма ки, по чут тя пре крас -
но го і ша ноб ли во го став лен ня до тра ди цій
гур то жит ку; по лег ши ти вход жен ня сту -
ден тів-пер шо кур с ни ків у но ві умо ви
життя

Ме то дич на роз роб ка «Ме то дич на ро -
бо та в ко лед жі»

Та ра нен ко Оле ся Олек сан д рів на, за ступ -
ник ди рек то ра з на вчаль ної ро бо ти; Но вак
Окса на Ми ко ла їв на, за ступ ник ди рек то ра
з ви хов ної ро бо ти, 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: Ме тою ро бо ти є ви зна чен ня
основ них ком по нен тів на уко во-ме то дич -
ної ро бо ти в ко лед жі як ці ліс ної сис те ми,
яка б ство рю ва ла умо ви для під ви щен ня
май с тер нос ті кож но го пе да го га, пе да го гіч -
но го ко лек ти ву на оп ти маль ну ре алі за цію
стра те гіч них за вдань та прі о ри тет них на -
прям ків роз вит ку осві ти

Роз роб ка за нят тя «Проб ле ма за бруд -
нен ня при род но го се ре до ви ща та стій кос -
ті ге о сис тем до ан т ро по ген них на ван та -
жень» з основ еко ло гії
Ба ра ба ши на Лі на Ана то лі їв на, ви кла дач
еко ло гії, Ма рі у поль ський ме ха ні ко-мета -
лур гій ний ко ледж При азов сько го держав -

но го тех ніч но го уні вер си те ту До нець -
кої обл..
Ано та ція: План-кон с пект за нят тя, ме та
яко го — сфор му ва ти по нят тя «за бруд нен -
ня» та «стій кість ге о сис тем», роз гля ну ти
ви ди за бруд нень, їх вплив на на вко -
лишньо го се ре до ви ща, озна йо ми ти з фор -
ма ми стій кос ті ге о сис тем, на вчи ти ви ко -
рис то ву ва ти от ри ма ні знан ня; роз ви ва ти
ана лі тич не мис лен ня, вмін ня вста нов лю -
ва ти при чин но-на слід ко ві зв’яз ки, спо ну -
ка ти ро би ти уза галь нен ня і ви снов ки
з си ту а ції; про дов жу ва ти фор му ва ти кри -
тич не мис лен ня; ви хо ву ва ти бе реж ли ве
став лен ня до при ро ди, фор му ва ти еко ло -
гіч ну куль ту ру та сві то гляд

Роз роб ка за нят тя «Ка бі нет му зи ки —
центр му зич ної ро бо ти в шко лі. Му зич ні
ко лек ти ви Укра ї ни. Я. Ярос ла вен ко.
«О, Укра ї но». По нят тя про зби ран ня та
ви вчен ня зраз ків на род ної твор чос ті»
Бля хар ський Орест Ва си льо вич, ви кла дач
му зи ки, Ко рос ти шів ський пе да го гіч ний
ко ледж іме ні І. Я. Фран ка Жи то мир -
ської обл..
Ано та ція: План-кон с пект за нят тя з муль ти -
ме дій ною під трим кою, ме та яко го — озна -
йо ми ти з Ти по вим пе ре лі ком на вчаль но-
на оч них по сіб ни ків і об лад нан ням му -
зично го ка бі не ту для шкіл, ві до ми ми
му зич ни ми ко лек ти ва ми Укра ї ни і об лас ті;
ви вчи ти піс ню Я. Ярос ла вен ка «О, Укра ї -
но»; роз ви ва ти во каль но-хо ро ві на вич ки,
му зич ні здіб нос ті, на вич ки соль фед жу ван -
ня та ди ри гу ван ня; ви хо ву ва ти пат рі о тизм,
лю бов до на род ної піс ні та кла сич ної
музики

Роз роб ка за нят тя «Роль до рос ло го
в жит ті ди ти ни» з ан г лій ської мо ви за про -
фе сій ним спря му ван ням
Во ло ши на Оле на Сер гі їв на, ви кла дач ан г -
лій ської мо ви, Бро дів ський пе да го гіч ний
ко ледж іме ні Мар кі я на Шаш ке ви ча Львів -
ської обл..
Ано та ція: План-кон с пект за нят тя. Objec -
tives: to activate and enlarge the vocabulary
on the topic; to practice in expressing per -
sonal opinion clearly; to develop listening and
reading skills; to foster cognitive and creative
abilities, logical thinking, language intuition;
to widen knowledge about adults-child rela -
tion ship; to promote the formation of pro fes -
sional competence and responsible attitude to
the teaching career; to encourage students to
study English

Стат тя «Ін но ва цій ні тех но ло гії як за сіб
під ви щен ня якос ті освіт ньо го про це су
ВНЗ на за нят тях при род ни чо го цик лу»
Гав ри лі на Ва лен ти на Ва си лів на, ви кла дач
при род ни чих дис цип лін, Біл го род-Дніс тров -
ське пе да го гіч не учи ли ще Оде ської обл..
Ано та ція: У ма те рі а лі ав тор ка пи ше,
що сучас ний урок по ви нен спо лу ча ти спе -
ці ально ор га ні зо ва ну ді яль ність і між осо -
бис тісне спіл ку ван ня. Та ким чи ном че рез
осо бис тіс ний план спіл ку ван ня ре алі зу єть -
ся вра ху ван ня ві ко вих, пси хо ло гіч них
особ ли вос тей сту ден тів: їх го тов ність до
роз ши рен ня ко ла спіл ку ван ня, пе ре жи ван -

ня проб лем до рос лих, праг нен ня до са мо -
ствер д жен ня

Стат тя «Роль са мо стій ної та на уко во-
до слід ниць кої ді яль нос ті сту ден тів

у роз вит ку їхньої твор чої ак тив нос ті»
Гай ди чук На дія Ле о ні дів на, ви кла дач фі зи -
ки, Чер ні вець кий по лі 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 під ви -
щен ня ефек тив нос ті на уко во-до слід ниць -
ких ро біт, за лу чен ня до їх ви ко нан ня сту -
ден тів під ви щу ють мо ти ва цій ну скла до ву і,
від по від но, якість під го тов ки мо лод ших
спе ці а ліс тів

Ме то дич на роз роб ка «Гур т ко ва ро бо -
та як за сіб ак ти ві за ції пі зна валь ної

ді яль нос ті сту ден тів»
Го лай бо Світ ла на Вік то рів на, ви кла дач
основ еко ло гії, Глу хів ський аг ро тех ніч ний
ін с ти тут іме ні С. А. Ков па ка Сум сько го на -
ці о наль но го аг рар но го ун вер си те ту, Сум -
ська обл..
Ано та ція: У ро бо ті роз кри то сут ність еко -
ло гіч но го ви хо ван ня, йо го фор ми та за со -
би, ком по нен ти еко ло гіч ної куль ту ри, ви -
кла де но особ ли вос ті ор га ні за ції та пла ну -
ван ня гур т ко вої ро бо ти як од но го з ви дів
по за ауди тор ної ро бо ти зі сту ден та ми еко -
ло гіч но го на пря му

Ме то дич на роз роб ка «Збе ре жен ня
енер гії — спра ва кож но го»

Го лик Інга Во ло ди ми рів на, ви кла дач елек т -
ро тех ніч 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.
Ано та ція: Роз роб ка міс тить ви сту пи сту -
ден тів за під сум ка ми тех но ло гіч ної прак -
тики і ме то дич ні ма те рі а ли з не тра ди цій -
них дже рел енер гії та но віт ніх тех но ло гій
у елек т ро тех ніч ній га лу зі

Стат тя «Твор чий під хід до ви бо ру ме -
то дів і форм ор га ні за ції на вчаль но го про -
це су з хі рур гії»
Де ми ден ко Пет ро Ти мо фій о вич, ви кла дач
хі рур гії, 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 пи ше, що ви кла да чі
на ко пи чи ли ве ли чез ний ар се нал ме то дів,
спря мо ва них на фор му ван ня по зи тив них
мо ти вів на вчан ня. Основ ну роль ві ді гра -
ють друж ні сто сун ки, вза є мо ро зу мін ня ви -
кла да ча й сту ден та. Ви ко ри стан ня впли ву
від но син при зво дить до фор му ван ня у сту -
ден тів по зи тив но го став лен ня до проце су
на вчан ня. Ве ли ке зна чен ня має осо бис -
тість ви кла да ча, різ но ма ніт ність і су час -
ність форм та ме то дів, які він ви ко рис то вує

Роз роб ка за нят тя «Сте пан Ва силь -
ченко як ди тя чий пись мен ник» з ди тя чої
лі те ра ту ри
До лін гов ська Світ ла на Ми ко ла їв на, ви -
кладач ук ра їн ської мо ви і лі те ра ту ри, Ко -
рости шів ський пе да го гіч ний ко ледж іме ні
І. Я. Фран ка Жи то мир ської обл..
Ано та ція: План-кон с пект за нят тя з муль -
тиме дій ною під трим кою, ме та яко го —
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попов ню ва ти знан ня про твор чість С. Ва -
силь чен ка, ви зна чи ти йо го вне сок у роз ви -
ток ди тя чої лі те ра ту ри, жан ро ву, те ма тич -
ну та ху дож ню своє рід ність тво рів, що
увійшли в ко ло ди тя чо го чи тан ня; роз ви ва -
ти кри тич не мис лен ня, ана лі ти ко-син те -
тич ну ді яль ність; удос ко на лю ва ти на вич ки
ана лі зу ху дож ніх тво рів; ви хо ву ва ти ін те -
рес до ви вчен ня пред ме та, ба жан ня пі зна -
ва ти ху дож нє сло во

Роз роб ка за нят тя «Ху дож нє ви ко нан -
ня му зич них тво рів пе да го гіч но го ре -

пер ту а ру»
За яць На дія Ми ко ла 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 дій ною під трим кою та ме то дич ни ми
додат ка ми, ме та яко го — удос ко на лю ва ти
ви ко нав ські вмін ня та на вич ки, не об хід ні
для ви ра жен ня ху дож ньо го за ду му тво ру;
учи ти ви ко рис то ву ва ти ін но ва цій ні тех но -
ло гії під час ви ко нан ня му зич них тво рів;
роз ви ва ти твор чу са мо стій ність, му зич но-
ви ко нав ське мис лен ня, уяву; ви хо ву ва ти
ін те рес до му зич но го мис тец т ва, фор му ва -
ти му зич но-ес те тич ні сма ки

Роз роб ка за хо ду «На ме жі доб ра та зла:
проб ле ма ви бо ру»
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: Сце на рій про ве ден ня за хо ду,
ме та яко го — ство ри ти умо ви для вдос ко -
на лен ня на вчаль но го про це су че рез за -
лучен ня сту ден тів до по шу ко во-до слід -
ниць кої ро бо ти, по гли би ти знан ня із за -
галь но ос віт ніх пред ме тів у спо лу чен ні
з пред ме та ми со ці аль но-еко но міч но го цик -
лу; ви хо ву ва ти ро зу мін ня цін нос ті жит тя,
сві до ме став лен ня до по шу ку шля хів ви хо -
ду з кон ф лік т них си ту а цій, оп ти міс тич ний
сві то гляд; ви рі шу ва ти за вдан ня ста те во го,
ро дин но го та ес те тич но го ви хо ван ня

Роз роб ка уро ку «Свя та в Ні меч чи ні
та Укра ї ні» з ні мець кої мо ви
Кап рі ор На та ля Ге ор гі їв на, ви кла дач ні -
мець кої мо ви, Ме лі то поль ське учи ли ще
куль ту ри За по різь кої обл..
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня уро ку
на за яв ле ну те му, на вчаль на ме та яко го —
ви вчи тип ра виль ну ви мо ву основ них диф -
тон гів та бук вос по лу чень; гра ма тич ну бу -
до ву ре чен ня; удос ко на ли ти знан ня про
свят ку ван ня Різ д ва, Но во го Ро ку, Пас хи
в Укра ї ні та Ні меч чи ні

Роз роб ка за нят тя «Спря жен ня —
основ ні по ло жен ня, при зна чен ня, по зна -
чен ня» з дис цип лі ни «Інже нер на гра фі ка»
Кар пен ко Оле на Ген рі хов на, ви кла дач ін -
же нер ної гра фі ки, Ма рі у поль ський ме ха -
ні ко-ме та лур гій ний ко ледж При азов сько -
го дер жав но го тех ніч но го уні вер си те ту
Донець кої обл..
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — на бут тя й фор му -

вання на ви чок прак тич но го за сто су ван ня
те о ре тич них по ло жень тех ні ки по бу до ви
спря жен ня, пе ре вір ка вмін ня за сто со ву -
вати ви вче ні пра ви ла під час ви ко нан ня
гра фіч ної ро бо ти сту ден тів; роз ви ва ти
прос то ро ве мис лен ня, умін ня віль но здій с -
ню ва ти не об хід ні ро зу мо ві опе ра ції

Роз роб ка за нят тя «Транс пор т ні пе ре -
ве зен ня. Роз ра ху нок основ них по каз -
ників їх ро бо ти» з кур су «Авто мо біль ні
пе ре ве зен ня. Орга ні за ція і пла ну ван ня
під при єм ст ва»
Ко ліс ник Оле ся Іва нів на, ви кла дач еко но -
міч них дис цип лін, 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, Ки їв 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)

Роз роб ка за нят тя «Сут ність і рі шен ня
пря мої та обер не ної гео де зич ної за да чі
на пло щи ні» з гео де зії
Ко роб ко ва На та лія Олек сі їв на, ви кла дач,
Кам’ян ський дер жав ний енер ге тич ний
тех ні кум Дніп ро пет ров ської обл..
Ано та ція: План-кон с пект за нят тя, ме та
яко го — фор му ва ти знан ня про рі шен ня
пря мої та обер не ної гео де зич ної за да чі; за -
сво ї ти знан ня про пла но ві ме ре жі зйо моч -
но го об ґ рун ту ван ня; роз ви ва ти пі зна валь -
ну ак тив ність, умін ня са мо стій но прий ма -
ти рі шен ня, спри я ти роз вит ку куль ту ри
спіл ку ван ня; роз ви ва ти мов лен ня, умін ня
ро би ти уза галь нен ня, сві до ме сприй нят тя
те ми, ін те рес до про фе сії, спо сте реж ли -
вість та охай ність, від по ві даль не став лен ня
до на вчан ня

Роз роб ка за нят тя «Комп’ютер ні тех -
но ло гії в про фе сій ній ді яль нос ті» з ні -

мець кої мо ви
Ко то вич Те тя на Во ло ди ми рів на, ви кла дач
ні мець кої мо ви, Бро дів ський пе да го гіч ний
ко ледж іме ні Мар кі я на Шаш ке ви ча Львів -
ської обл..
Ано та ція: План-кон с пект за нят тя. Ziel: die
Lexik zum Thema lernen, verwenden, ver -
tiefen; ber die M glichkeiten des Computers
im Berufsleben, seine Vor- und Nachteile,
Probleme mit dem Computer zu sprechen
ben; temporale Adverbien, Pr positionen und
die Temporals tze wiederholen; die H r-,
Lesen- und Sprechf higkeiten entwickeln;
das selektives Lesen ben und die n tige
Information im Text finden; die Studenten zur
Kommunikation und zur Kreativit t f rdern

Роз роб ка за нят тя «Аплі ка цій ні ро бо -
ти на уро ках тру до во го на вчан ня по -

чат ко вої шко ли» з ме то ди ки тру до во го
на вчан ня
Кра сов ська Люд ми ла Ва ди мів на, ви кла дач
ме то ди ки тру до во го на вчан ня, Ко рос -
тишів ський пе да го гіч ний ко ледж іме ні
І. Я. Фран ка, Жи то мир ська обл..
Ано та ція: План-кон с пект за нят тя з муль ти -
ме дій ною під трим кою, ме та яко го — по -
глиб лю ва ти знан ня про ап лі ка цію; зна йо -
ми ти з тех ні кою ви ко нан ня еле мен тів ап лі -

ка ції; зна йо ми ти з ме то ди кою на вчан ня ви -
ко нан ня ап лі ка цій них ро біт; удос ко на лю -
ва ти вмін ня та на ви чок рі зан ня, скле ю ван -
ня; роз ви ва ти ху дож ній смак, спо сте реж -
ли вість, мис лен ня

Стат тя «Ви ко ри стан ня IT-тех но ло гій
на за нят тях ук ра їн ської мо ви (за про -

фе сій ним спря му ван ням)»
Ле ві че ва Світ ла на Во ло ди ми рів на, за ві ду -
вач від ді лен ня, Ма ши но бу дів ний ко ледж
Дон ба ської дер жав ної ме та лур гій ної ака -
де мії, м. Кра ма торськ До нець кої обл..
Ано та ція: У ма те рі а лі на за яв ле ну те му
з до сві ду ро бо ти ав тор ка пи ше, що за вдя ки
муль ти ме діа в мак си маль но зруч ній та до -
ступ ній фор мі мож на на да ти ве ли чез ну
кіль кість ко рис ної, ці ка вої та важ ли вої ін -
фор ма ції. Не за пе реч ною пе ре ва гою муль -
ти ме дій них за со бів є ін тер ак тив ність, що
за без пе чує діа ло го вий ре жим про тя гом на -
вчаль но го про це су

Стат тя «Ком пе тен т ніс ний під хід у су -
час ній осві ті як умо ва роз вит ку вмінь
і нави чок сту ден тів»
Лу го ва Світ ла на Ми ко ла їв на, ви кла дач іс -
то рії, Чер ні вець кий ко о пе ра тив ний еко но -
мі ко-пра во вий ко ледж.
Ано та ція: Ме та стат ті по ля гає у з’ясу ван ні
зміс ту ком пе тен т ніс но го під хо ду в су час -
ній осві ті, який пе ред ба чає опа ну ван ня
сту ден та ми різ но го ро ду вмінь і на ви чок

Роз роб ка за нят тя «Між куль тур на ко -
му ні ка ція» з куль то ро ло гії
Мар ти шев ська Ва лен ти на Гри го 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 На ці о -
наль но го уні вер си те ту біо ре сур сів і при -
родо ко рис ту ван ня Укра ї ни, Чер ні гів -
ська обл..
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та
якого — за кріп лен ня, роз ши рен ня та по -
глиблен ня знань, фор му ван ня та роз ви ток
по шу ко во-твор чих умінь і на ви чок; уза -
галь нен ня знань про між куль тур ну ко -
муніка цію; роз ви ток умінь ана лі зу ва ти
та за сто со ву ва ти знан ня та вмін ня, ро би ти
ви снов ки; роз ви ток пі зна валь них здіб нос -
тей, ло гіч но го мис лен ня; ви хо ван ня куль -
ту ри спіл ку ван ня

Стат тя «Фор му ван ня про фе сій них
ком пе тен т нос тей май бут ньо го вчи те ля
му зи ки в сис те мі му зич но-пе да го гіч ної
під го тов ки»
Мит ник Дмит ро Ми ко лай о вич, ви кла дач
основ но го та до дат ко во го му зич но го ін -
стру мен та, 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 ав тор пи ше, що ін -
стру мен таль на під го тов ка май бут ньо го
вчи те ля му зи ки при на уко во об ґ рун то -
ваній, про фе сій но зо рі єн то ва ній ор га ніза -
ції на вчаль но-ви хов но го про це су з ура ху -
ванням усіх чин ни ків, но віт ніх тех но ло гій
на вчан ня дасть мож ли вість ефек тив но
фор му ва ти пе да го гіч ну куль ту ру фа хів ців

Сце на рій за хо ду «Про що ка жуть
квіти»
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Мов чун Ле ся Олек сан д рів на, ви кла дач,
Боб ро виць кий ко ледж еко но мі ки та ме -
недж 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 -
ристу ван ня Укра ї ни, Чер ні гівв ської обл..
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду
на за яв ле ну те му, ме та яко го — озна йо -
мити сту ден тів з квіт ко вим ба гат ст вом
при ро ди, роз ви ва ти ху дож ні ес те тич ні
сма ки, ви хо ву ва ти пра цьо ви тість, охай -
ність, по ва гу до на вко лиш ньої при ро ди

Роз роб ка за нят тя «Гео де зич ні ро бо ти
та екс плу а та ція гео де зич но го об лад -

нан ня» з ви щої гео де зії
Мо со ло ва На та лія Вік то рів на, ви кла дач
гео де зич них дис цип лін, Кам’ян ський дер -
жав ний 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 — фор -
мува ти знан ня про ство рен ня пла но во го
гео де зич но го об ґ рун ту ван ня ме ре жею згу -
щен ня ме то дом по лі го но мет рії 1, 2 роз ря -
дів; за сво ї ти знан ня по пе ред ньо го оці ню -
ван ня якос ті за про ек то ва ної ме ре жі по лі -
го но мет рії

Стат тя «За сто су ван ня ін фор ма цій но-
ко му ні ка цій них тех но ло гій у ви кла -

дан ні тех ніч них дис цип лін»
Не вед ро ва На та лія Ми ко ла їв на, 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 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 спе ці аль но го про грам но го за без пе -
чен ня є за по ру кою фор му ван ня фа хів ців
но во го ти пу, які за без пе чать гід ну кон ку -
рен цію на рин ку ро бо чої си ли

Стат тя «На род ні зви чаї й об ря ди як
важ ли вий чин ник фор му ван ня со ці о куль -
тур них орі єн та цій сту дент ської мо ло ді»
Ні кі руй Ва лен ти на Афа на сі їв на, ви кла дач
му зич них дис цип лін, 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 гли бо ке пі знан ня іс то рич -
но го ми ну ло го на ро ду, ово ло дін ня йо го ду -
хов ни ми цін нос тя ми, ви щи ми здо бут ка ми
в різ них га лу зях — важ ли ві ком по нен ти
на ці о наль но-пат рі о тич но го ви хо ван ня сту -
дент ської мо ло ді, без яких не мож ли ве збе -
ре жен ня іс то рич ної пам’яті, роз ви ток ду -
хов нос ті

Роз роб ка за нят тя «Кон ст рук ція кон -
так то рів з елек т ро маг ніт ним при во дом»
з кур су «Елек т ро ру хо мий склад за ліз -
ниць»
Они щук Пет ро Пет ро вич, ви кла дач, Сло -
в’ян ський ко ледж транс пор т ної інф ра -
струк ту ри.
Ано та ція: План-кон с пект за нят тя на за яв -
ле ну те му, ме та яко го — озна йо ми ти
з кон ст рук цією та прин ци пом дії елек т ро -
маг нітних кон так то рів МК-310А, МК-
310Б, їх тех ніч ни ми да ни ми; роз ви ва ти
ро зу мо ву ді яль ність, ува гу та на вич ки
логіч но го мис лен ня; фор му ва ти мо ти -
вацію по стій но го са мо вдос ко на лен ня

і зміс тов ної про фе сій ної ді яль нос ті шля -
хом ре алі за ції ін те лек ту аль них мож ли -
вос тей сту ден тів

Роз роб ка за нят тя «Лі ній ні ко ла по -
стій но го та змін но го стру мів» з кур су

«Те о рія елек т рич них та маг ніт них кіл»
Пет рен ко Юлія Олек сан д рів на, ви кла дач,
Кам’ян ський дер жав ний 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 -
явле ну те му, на вчаль на ме та яко го —
повто ри ти, уза галь ни ти й сис те ма ти зу ва -
ти знан ня за те мою; фор му ва ти на вич ки
ко лек тив ної ро бо ти в спо лу чен ні з са мо -
стій ною ді яль ніс тю, умін ня за сто со ву ва ти
те о ре тич ні знан ня в прак тич ній ді яль -
ності, оці ни ти під го тов ле ність, рі вень
знань і вмінь сту ден тів, за крі пи ти знан ня
за темою

Роз роб ка за нят тя»До слід жен ня лі -
чиль ни ків» з комп’ютер ної схе мо тех ні ки
Рах ма нов Ва дим Іго ро вич, ви кла дач спец -
дис цип лін, Но во во лин ський елек т ро ме ха -
ніч ний ко ледж Во лин ської обл..
Ано та ція: На ла бо ра тор ній ро бо ті за до по -
мо гою ел к т рон но-кон ст рук тор ської про -
гра ми «Elektronik» про во дить ся ви вчен ня
ар хі тек ту ри, прин ци пів по бу до ви схем
фун к ці о ну ван ня су му ю чо го, від ні ма ю чо го
і ре вер сив но го лі чиль ни ків, їх ніх прин ци -
пів ро бо ти та умов них по зна чень мік ро -
схем, які за сто со ву ють ся для по бу до ви лі -
чиль ни ків

Роз роб ка за хо ду «По єд нан ня ма те ма -
ти ки з ін ши ми дис цип лі на ми»
Ром чук Вік то рія Во ло ди ми рів на, учи тель
ма те ма ти ки, Тех ні кум га зо вої і наф то вої
про мис ло вос ті Оде ської на ці о наль ної ака -
де мії хар чо вих тех но ло гій.
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 вто ри -
ти і уза галь ни ти знан ня з ви щої ма те ма ти -
ки; по глиб лю ва ти між пред мет ні зв’яз ки
між ма те ма тич ни ми дис цип лі на ми, елек т -
ро тех ні кою, те о рією ав то ма тич но го ре гу -
лю ван ня, комп’ютер ною тех ні кою, ви хо -
ву ва ти здат ність ана лі зу ва ти різ ні під хо ди
до розв’язан ня по став ле них за вдань, оби -
ра ти се ред них оп ти маль ний

Роз роб ка за нят тя «Ге не ти ка ста ті.
Зчеп ле не зі стат тю успад ку ван ня» з біо -
логії
Ру бан Люд ми ла Олек сан д рів на, ви кла дач
біо ло гії, Ма рі у поль ський ме ха ні ко-ме та -
лур гій ний ко ледж При азов сько го дер жав -
но го тех ніч но го уні вер си те ту.
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
загаль не уяв лен ня про зчеп ле не успад ку -
ван ня ознак; сфор му ва ти уяв лен ня про ге -
не тич ні осно ви ви зна чен ня ста ті; озна йо -
ми ти зі спад ко ви ми хво ро ба ми; роз гля ну ти
за со би за по бі ган ня цим хво ро бам; озна йо -
ми ти з ти пом успад ку ван ня, зчеп ле ним
зі стат тю; про дов жу ва ти фор му ва ти вмін -
ня розв’язу ва ти ге не тич ні за да чі

Роз роб ка уро ку «Три го но мет рич ні
фор му ли до да ван ня» з ма те ма ти ки
в 10-му кла сі
Ря бо вол Люд ми ла Іва нів на, учи тель
матема ти ки, Хар ків ська гім на зія № 46
ім. М. В. Ло мо но со ва.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле ну
те му з муль ти ме дій ною під трим кою (ме ді -
ап ре зен та ція до да єть ся), на вчаль на ме та
яко го — від тво ри ти знан ня про основ ні
спів від но шен ня між три го но мет рич ни ми
фун к ці я ми од но го ар гу мен ту, ви вчи ти фор -
му ли до да ван ня, сфор му ва ти вмін ня за сто -
со ву ва ти фор му ли для об чис лен ня зна чень
і пе ре тво рен ня три го но мет рич них ви ра зів

Роз роб ка за нят тя «Те атр у на шо му
жит ті» з ан г лій ської мо ви

Си нель ник Оле на Олек сан д рів на, ви кла -
дач іно зем ної мо ви, Слов’ян ський енер го -
бу дів ний тех ні кум До нець кої обл..
Ано та ція: План-кон с пект за нят тя. Пі сля
за нят тя сту ден ти змо жуть: по гли би ти
знан ня про те атр; ужи ва ти но вий лек сич -
ний ма те рі ал у мо ві; чи та ти текст з ме тою
от ри ман ня за галь но го уяв лен ня; мак си -
маль но ро зу мі ти всю ін фор ма цію, що міс -
тить ся в тек с ті; ус но ви слов лю ва ти влас ні
дум ки і при пу щен ня з опо рою на лек си -
когра ма тич ну струк ту ру; за пи ту ва ти, здо -
бу ва ти та на да ва ти ін фор ма цію

Адап та ція ви пус к ни ків шко ли до
умов на вчан ня у ВНЗ I–II рів нів акре -

ди та ції
Со лов’єн ко Оль га Фе до рів на, ви кла дач ук -
ра їн ської мо ви та лі те ра ту ри, Тех ні кум
про мис ло вої ав то ма ти ки Оде ської на ці о -
наль ної ака де мії хар чо вих тех но ло гій.
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 при сто -
су ван ня сту ден та I кур су до но вих форм
і ме то дів на вчан ня є знач ною мі рою про цес
не стіль ки ви роб лен ня но вих, скіль ки пе -
ре бу до ви вже на яв них сте рео ти пів на -
вчаль ної ро бо ти

Роз роб ка за нят тя «Маг ніт не по ле.
Елек т ро маг ніт на ін дук ція» з фі зи ки
Со ро ка Ва ле рій Вік то ро вич, ви кла дач фі -
зи ки, 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 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), ме та яко го —
за крі пи ти на бу ті знан ня з те ми, по гли би ти
за сво єн ня окре мих пи тань; на вчи тись
розв’язу ва ти ти по ві за да чі різ но го рів ня
склад нос ті; роз ви ва ти вмін ня ко лек тив но -
го твор чо го об го во рен ня; ово ло дін ня на -
уко ви ми ме то да ми ана лі зу фі зич них явищ
і про це сів; ви хо ву ва ти уваж ність, зі бра -
ність, спо сте реж ли вість

На вчаль ний по сіб ник з ан г лій ської
мо ви для сту ден тів-елек т ри ків

Ту боль це ва Ін на Ана то лі їв на, ви кла дач ан г -
лій ської мо ви, Кос тян ти нів ський ін дус т рі -
аль ний тех ні кум До нець ко го на ці о наль но -
го тех ніч но го уні вер си те ту, До нець ка обл..
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Ано та ція: Ме та по сіб ни ка — до по мог ти
сту ден там орі єн ту ва ти ся в по то ці ін фор -
ма ції ан г лій ською мо вою, на вчи ти ся ви ді -
ля ти го лов не та дру го ряд не в пи тан нях
енер ге ти ки, сфор му ва ти вмін ня та на -
вички різ них ви дів чи тан ня, го во рін ня,
пере кла ду, вмін ня ін тер пре ту ва ти ін фор -
ма цію, яка міс тить ся в на уко вих ан г ло мов -
них тек с тах

Роз роб ка за нят тя «Га зо ві за ко ни. Гра -
фіч не зоб ра жен ня ізо про це сів» з фі зи ки
Фі ла тов Олек сандр Ле о ні до вич, ви кла дач
фі зи ки, Сум ський бу ді вель ний ко ледж.
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 — по гли би ти знан ня сту ден тів
про влас ти вос ті іде аль но го га зу, сфор му -
вати по нят тя: про цес, ізо про цес, га зо вий
за кон, знан ня про га зо ві за ко ни для ізо про -
це сів та іс то рію їх від крит тя, екс пе ри мен -
таль но під твер ди ти те о ре тич ні по ло жен ня
га зо вих за ко нів

Роз роб ка за хо ду «Фі зи ка ХХІ сто літ тя»
Хо мяк Лю бов Ка зи ми рів на, ви кла дач фі зи -
ки, 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 сим те ту іме ні Ле сі Укра їн ки, м. 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 — по гли би ти
знан ня про ме то ди і но ві від крит тя в фі -
зиці ХХІ сто літ тя, під ви щи ти рі вень
інформа тив нос ті і роз ши ри ти знан ня про
зна чен ня, роль і вплив фі зи ки на жит тя
лю дей; роз ви ва ти твор чу ак тив ність, пі -
зна валь ні ін те ре си, фор му ва ти жит тє во
важ ли ві пе ре ко нан ня, ви хо ву ва ти лю бов
до пре крас но го

Роз роб ка за нят тя «Управ лін ня си ла ми
та за со ба ми ОГ у НС» з дис цип лі ни «Без -
пе ка жит тє ді яль нос ті»
Ши че ва Окса на Ми ко ла їв на, ви кла дач дис -
цип лі ни «Без пе ка жит тє ді яль нос ті», Ма рі -
у поль ський ме ха ні ко-ме та лур гій ний ко -
ледж При азов сько го дер жав но го тех ніч но -
го уні вер си те ту До нець кої обл..
Ано та ція: План-кон с пект за нят тя на за -
яв ле ну те му, ме та яко го — ви вчен ня, до -
слід жен ня об’єму, по слі дов нос ті і прий о -
мів на дан ня пер шої до по мо ги; роз ви ва ти
ана лі тич не мис лен ня, умін ня вста нов лю -
ва ти при чин но-на слід ко ві зв’яз ки, спо ну -
ка ти ро би ти уза галь нен ня і ви снов ки
з си ту а ції; ово ло ді ти спо со ба ми са мо стій -
ної оцін ки си ту а ції, прий нят тя рі шен ня
та пе ре хо ду до дій з уря ту ван ня жит тя
лю ди ни; ви хо ву ва ти ро зу мін ня цін нос ті
люд сько го жит тя, по чут тя ми ло сер дя,
влас ної від по ві даль нос ті за прий ня ті рі -
шен ня, фор му ва ти ак тив ну гро мад ську
по зи цію

Все світ ня іс то рія

Роз роб ка уро ку «Під не сен ня Англії
в XVI ст.» із все світ ньої іс то рії у 8-му класі
Ко биль чак Іри на Ва ле рі їїв на, учи тель, Ма -
зу рів ський НВК «За галь но ос віт ня шко ла

І—ІІ сту пе нів — ди тя чий са док» Кри во о -
зер 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 та яко го — по ка -
за ти, що го лов ною особ ли віс тю Англії є
швид кий темп рин ко вих від но син, а міс -
цем вкла дан ня ка пі та лу бу ла аг рар на
сфера; з’ясу ва ти суть і на слід ки про це су
ого род жу ван ня, роз кри ти особ ли вос ті
рефор ма цій но го ру ху, роль Єли за ве ти І
в зміц нен ні аб со лю тиз му; роз ви ва ти вмін -
ня да ва ти ха рак те рис ти ку іс то рич ним ді -
ячам, ана лі зу ва ти яви ща й по дії, пра цю ва -
ти з дже ре ла ми; ви кли ка ти за ці кав ле ність
до по дій ми ну ло го

Роз роб ка уро ку «Пер ша сві то ва вій на»
із все світ ньої іс то рії в 10-му кла сі
Кон д ра тюк Сер гій Сте па но вич, учи тель іс -
то рії, При віт нен ська шко ла Ло ка чин сько го
р-ну Во лин ської обл..
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв -
лену те му, ме та яко го — уза галь ни ти ма -
теріал за те мою «Пер ша сві то ва вій на»,
продов жу ва ти фор му ва ти вмін ня пра -
цюва ти з кар тою, уза галь ню ва ти, по рів ню -
ва ти, ви слов лю ва ти і до во ди ти осо бис ту
по зи цію; ви хо ву ва ти гу ма нізм

Стат тя «Хрис ти ян ст во в за хід но єв ро -
пей ській іс то рії»
Кос ми на На дія Кос тян ти нів на, учи тель іс -
то рії, Ки їв ська спе ці а лі зо ва на шко ла з по -
глиб ле ним ви вчен ням ан г лій ської мо ви
№ 277.
Ано та ція: У стат ті, при уро че ній до 500-річ -
чя від по чат ку Ре фор ма ції, роз гля ну то зміст
хрис ти ян сько го ві ров чен ня, роль Като -
лиць кої цер к ви і про те стан тиз му у ста нов -
лен ні й роз вит ку За хід ної ци ві лі зації. Ма те -
рі ал стат ті по кли ка ний до по мог ти вчи те -
леві сфор му ва ти в уч нів ці ліс не уяв лен ня
про за галь ний на прям за хід но євро пей ської
іс то рії і мо же бу ти ви ко ри ста ний на уро ках
все світ ньої іс то рії від 6 до 11 класів

Ме то дич на роз роб ка «Орга ні за ція ро -
бо ти сту ден тів з по лі тич ною ка ри ка -

ту рою для фор му ван ня іс то рич но-кри тич -
но го мис лен ня»
Мі сю ра Ні на Во ло ди ми рів на, ви кла дач іс -
то рії та сус піль них дис цип лін, Дніп ро дзер -
жин ський ме та лур гій ний ко ледж.
Ано та ція: Ме та роз роб ки — по ка за ти,
як вда ло ор га ні зо ва на ро бо та з ка ри ка ту -
рою до зво ляє ви кла да чу за лу чи ти уч нів
до до слід ниць кої твор чої ак тив нос ті, ство -
рює умо ви для усві дом лен ня ни ми ма те рі а -
лу, уза галь нен ня одер жа них знань, спря -
мо ва них на роз ви ток са мо стій но го сві до -
мо го мис лен ня

Роз роб ка уро ку «Фі ні кія. Фі ні кій ські
міс та-дер жа ви. Дав ньо єв рей ське цар ст -
во» із все світ ньої іс то рії в 6-му кла сі спе ці -
аль ної шко ли
Шер ш ньо ва Лі лія Гри го рів на, учи тель іс то -
рії, 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, освіт ня
ме та яко го — по зна йо ми ти з іс то рією фі ні -
кій ських міст-дер жав та Ізра їль сько-Іудей -

сько го цар ст ва; роз гля ну ти особ ли вос ті
гос по дар сько го жит тя і сус піль но го
устрою Фі ні кії; роз гля ну ти пе рі о ди прав -
лін ня Да ви да й Со ло мо на; ви зна чи ти на
кар ті міс це роз та шу ван ня фі ні кій ських
міст-дер жав; роз ви ва ти вмін ня по рів ню ва -
ти іс то рич ні яви ща

Гео гра фія

Інфо ма цій но-ме то дич ний по сіб ник
«Мій рід ний край — Ма рі у поль» для

2-х — 9-х кла сів
Кли мо вич Люд ми ла Арка ді їв на, вчи тель
гео гра фії; Лі со ва Нел лі Пав лів на, учи тель
по чат ко вих кла сів, Ма рі у поль ська шко ла-
ін тер нат № 2 До нець кої обл..
Ано та ція: По сіб ник з гео гра фії та при ро -
доз нав ст ва

Роз роб ка уро ку «Елек т ро енер ге ти ка»
з гео гра фії в 9-му кла сі
Бу гай Люд ми ла Кос тян ти нів на, учи тель
гео гра фії, Дніп ров ська шко ла № 56.
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 знан ня про елек т ро енер ге тич ну
га лузь Укра ї ни; по зна йо ми ти зі струк -
турою га лу зі, прин ци па ми роз мі щен ня
елек т ро стан цій; роз ви ва ти на вич ки зна хо -
ди ти і ана лі зу ва ти ін фор ма цію, пі зна валь -
ну ді яль ність; по ка за ти проб ле ми й пер с -
пек ти ви га лу зі та вчи ти зна хо ди ти шля хи
розв’язан ня проб лем

Роз роб ка уро ку «Гео гра фіч ні ко ор ди -
на ти» з гео гра фії в 6-му кла сі
Бу ря Світ ла на Пет рів на, за ступ ник ди рек -
то ра з НР, 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 — про дов жи ти фор му -
ва ти сис те му знань про гео гра фіч ну кар ту,
гео гра фіч ні ко ор ди на ти то чок міс це вос ті;
роз ви ва ти прак тич ні вмін ня ви зна ча ти
геогра фіч ні ко ор ди на ти то чок; по гли би ти
і за крі пи ти прак тич ні вмін ня пра цю ва ти
з кар тою як дже ре лом гег ра фіч них знань;
ви хо ву ва ти ін те рес до пред ме та, праг нен -
ня до на вчан ня

Роз роб ка уро ку «Зем ля на пла ні
та кар ті» з гео гра фії в 6-му кла сі

Дуд ка Світ ла на Во ло ди ми рів на, учи тель
гео гра фії, Дніп ров ська спе ці а лі зо ва на
шко ла № 13.
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 ма ти зу ва ти знан ня з те ми;
роз ви ва ти вмін ня ви ко рис то ву ва ти знан -
ня, ви зна ча ти на прям ки й від ста ні на пла ні
та кар ті; пра цю ва ти в ко ман ді; розви ва ти
ін те рес до пред ме та; ви хо ву ва ти вмін ня
спіл ку ва ти ся, по ва жа ти дум ки інших

Роз роб ка уро ку «Гло баль ні проб ле ми
люд ст ва» з гео гра фії в 10-му кла сі
Єль нік На та лія Ми ко ла їв на, учи тель гео -
гра фії, Про ле тар ська шко ла Маг да ли нів -
сько го р-ну, 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 — сфор му ва ти по нят тя
«гло баль на проб ле ма люд ст ва»; сис те ма ти -
зу ва ти знан ня про гло баль ні проб ле ми
люд ст ва; спри я ти роз вит ку еко ло гіч но го
мис лен ня; ство ри ти умо ви для фор му ван ня
са мо стій ної ком пе тен ції; ви хо ву ва ти то ле -
ран т ність, куль ту ру мов лен ня, еко ло гіч не
мис лен ня

Роз роб ка уро ку «Ат мо сфе ра» з гео гра -
фії в 7-му кла сі
Єрьо мен ко Жан на Сер гі їв на, учи тель гео -
гра фії, Бі ло зер ська шко ла 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 — пе ре ві ри ти рі вень
знань, прак тич них умінь і на ви чок з ви вче -
ної те ми «Ат мо сфе ра» як од нієї з ла нок
у ці ліс нос ті Гео гра фіч ної обо лон ки Зем лі

Роз роб ка уро ку «Онлайн-гра «Кра ї -
на ми сві ту»» з гео гра фії у 10-му кла сі

Жда нов Ві та лій Ми ко лай о вич, учи тель
геогра фії, Мат ві їв ська са на тор на шко ла-
інтер нат 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 -
та яко го —уза галь ни ти та роз ши ри ти знан -
ня про окре мі кра ї ни сві ту; роз ви ва ти гео -
гра фіч не мис лен ня; ви хо ву ва ти по чут тя
по ва ги до тра ди цій ін ших на ро дів; роз ши -
ри ти кру го зір; роз ви ва ти ін те рес до на -
вчан ня та пі знан ня но во го; на да ти мож ли -
вість са мо стій но го по шу ку до дат ко вої ін -
фор ма ції

Роз роб ка уро ку «Кра ї ни Ла тин ської
Аме ри ки. ЕГП, склад те ри то рії. Різ но ма -
ніт ність кра їн» з гео гра фії в 10-му кла сі
Ма лая Окса на Іва нів на, учи тель гео гра фії,
Но во оде ська шко ла № 2 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 — да ти за галь ну
еко но мі ко-гео гра фіч ну ха рак те рис ти ку
кра їн Ла тин ської Аме ри ки; роз ши ри ти
знан ня про різ но ма ніт ність кра їн на по -
літич ній кар ті сві ту; про дов жу ва ти роз -
вива ти вмін ня від би ра ти і за сто со ву ва ти
ін фор ма цій ні ма те рі а ли, ста тис тич ні да ні,
твор чо ви ко рис то ву ва ти їх у кон к рет ній
си ту а ції; ак ти ві зу ва ти ді яль ність на уро ці
за до по мо гою еле мен тів гру по вої ді -
яльнос ті

Роз роб ка уро ку «Я люб лю свій рід ний
край — Рів нен щи ну» 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 р-ну Рів нен ської обл..
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — роз ши ри ти гео гра -
фіч но-кра єз нав чі знан ня про свій край;
роз ви ва ти твор чі здіб нос ті, здат ність до
гру по вої та са мо стій ної ро бо ти, кміт ли -
вість, ви три ва лість; фор му ва ти куль ту ру
спіл ку ван ня; ви хо ву ва ти лю бов до рід ної
зем лі, ми ну ло го сво го краю, бе реж ли ве
став лен ня до іс то рич но-ар хі тек тур них
пам’яток

Роз роб ка уро ку «Лег ка про мис ло вість.
Ху дож ні про мис ли Укра ї ни» з гео гра фії
в 9-му кла сі
Ми хай лен ко Ган на Фе до рів на, учи тель
гео гра фії, Дніп ров ська шко ла № 143.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв -
лену 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 —
про дов жи ти ви вча ти МГВК Укра ї ни — лег -
ку про мис ло вість та ху дож ні про мис ли, їх
зна чен ня, си ро вин ну ба зу, роз мі щен ня,
між га лу зе ві зв’яз ки, проб ле ми роз вит ку;
роз ви ва ти гео гра фіч ні знан ня; ви хо ву ва ти
по ва гу до на род них тра ди цій

Роз роб ка уро ку «Во ди су хо до лу. Річ -
ки Євра зії» з гео гра фії в 7-му кла сі

Редь ко На та лія Во ло ди ми рів на, учи тель
гео гра фії, Хар ків ська спе ці а лі зо ва на шко -
ла № 15 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, ме та яко го — з’ясу ва ти роз по діл
внут ріш ніх вод на ма те ри ку Євра зія; удос -
ко на лю ва ти прак тич ні вмін ня з ха рак -
терис ти ки рі чок, ви хо ву ва ти дбай ли ве
ставлен ня до вод них ре сур сів сві ту і своєї
Бать ків щи ни

Роз роб ка уро ку «Не руд ні ко рис ні ко -
па ли ни Укра і ни» з гео гра фії у 8-му кла сі
Ре шет няк Анас та сія Вя чес ла вів на, учи тель
гео гра фії, Хар ків ська шко ла № 104.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку з муль тиме -
дій ною під трим кою та ме то дич ни ми додат -
ка ми, ме та яко го — сфор му ва ти сис те му
знань про гру пи не руд них ко рис них ко па -
лин Укра ї ни; сха рак те ри зу ва ти ра ці о наль не
ви ко ри стан ня мі не раль но-си ро вин них ре -
сур сів; сфор му ва ти на вич ки ро бо ти з дже -
ре ла ми ін фор ма ції, прос то ро ву, ін фор ма -
цій ну, ак сіо ло гіч ну ком пе тен т ність

Роз роб ка уро ку «Вул ка нізм і вул ка ни.
Га ря чі дже ре ла, гей зе ри» з гео гра фії
в 6-му кла сі
Сер гі єн ко Ла ри са Вік то рів на, учи тель гео -
гра фії, Ні жин ська шко ла № 6 Чер ні гів -
ської обл..
Ано та ція: План-кон с пект уро ку з муль ти -
ме дій ною під трим кою, ме та яко го — фор -
му ва ти знан ня про внут ріш ні про це си,
що змі ню ють зем ну ко ру, по нят тя «маг ма -
тизм», «вул ка ни», пі сля вул ка ніч ні яви ща;
по яс ни ти при чи ни ви вер жен ня вул ка нів,
утво рен ня га ря чих дже рел і гей зе рів, уста -
но ви ти зв’язок між вул ка ніч ни ми яви ща ми
та сей с міч ни ми по яса ми Зем лі; спри я ти
есте тич но му, еко ло гіч но му ви хо ван ню;
роз ви ва ти ува гу, уяву, пам’ять, ло гіч не
мис лен ня; учи ти пра цю ва ти з під руч ни -
ком, кар тою; роз ви ва ти гео гра фіч ну мо ву

Роз роб ка уро ку «При род ні ком п лек си
мо рів, що оми ва ють Укра ї ну» з гео гра фії
у 8-му кла сі
Сте па нюк Фе дір Андрій о вич, учи тель гео -
гра фії, 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 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 при род них рис Чор -
но го й Азов сько го мо рів; сис те ма ти зу ва ти
знан ня про при род но-ре сур с ний по тен ці ал
мо рів; фор му ва ти на вич ки об роб ки гео -
графіч ної ін фор ма ції, умін ня уза галь ню ва -
ти й ро би ти ви снов ки; ви хо ва ти дбай ли ве
став лен ня до при ро ди

Роз роб ка уро ку «При род ні зо ни Афри -
ки» з гео гра фії в 7-му кла сі
Фір ман Олек сан д ра Ва ле рі їв на, учи тель
гео гра фіі та біо ло гії, Кри во різь ка шко ла
№ 28 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 особ ли вос ті
роз мі щен ня при род них зон; сис те ма ти зу -
ва ти знан ня про вза є мо дію при род них
ком по нен тів при род ної зо ни, вплив гос по -
дар ської ді яль нос ті на при род ні ком п лек си
ма те ри ка; роз ви ва ти вмін ня пра цю ва ти
з кар та ми; роз ши рю ва ти кру го зір, фор му -
ва ти до пит ли вість, ін те рес до пред ме та, ви -
хо ву ва ти дбай ли ве став лен ня до при ро ди

Роз роб ка уро ку «Влас ти вос ті по віт ря -
них мас, що впли ва ють на те ри то рію
Укра ї ни» з гео гра фії у 8-му кла сі
Яро шен ко Ва лен ти на Ми ко ла їв на, учи -
тель, Кам’ян 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 з муль ти ме дій ною під трим кою (ме -
ді ап ре зен та ція до да єть ся), ме та яко го —
ство ри ти спри ят ли ві умо ви для на вчаль ної
ді яль нос ті; сфор му ва ти по нят тя «по віт ря на
ма са», «ат мо сфер ний фронт», «цик лон»,
«ан ти цик лон», уяв лен ня про пе ре мі щен ня
по віт ря них мас різ них ти пів на те ри то рії
Укра ї ни; ви яви ти вза ємо зв’яз ки ат мо сфер -
них явищ і про це сів

Гро ма дян ська осві та

Роз роб ка уро ку «На три зу бі ро зіп’ята
до ля»

Кос тю чен ко Ка те ри на Ми ко ла їв на, ви -
кладач іс то рії; Ма зу рен ко На дія Яків на,
викла дач гу ма ні тар них дис цип лін, Не мі ша -
їв ський аг ро тех ніч ний ко ледж На ці о наль -
но го уні вер си те ту біо тех но ло гій і при ро до -
ко рис ту ван ня Укра ї ни, Ки їв ська обл..
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду
з муль ти ме дій ною під трим кою, ме та яко -
го — озна йо ми ти з по ді я ми на ці о наль но-
ви зволь ної вій ни 1648–1658 рр., гай да -
маць ким ру хом, сто рін ка ми ви зволь ної бо -
роть би хо лод но ярів ців, по ді я ми на схо ді
Укра ї ни сьо год ні; ви хо ву ва ти по чут тя на ці -
о наль ної гор дос ті, по ва ги до пат рі о тів, які
ге ро їч но за ги ну ли за свою зем лю, фор му -
ва ти ак тив ну гро ма дян ську по зи цію, праг -
нен ня за хи ща ти ці ліс ність і не за леж ність
Укра ї ни

Стат тя «Ви хо ван ня гро ма дя ни на
та пат рі о та на уро ках фі зич ної куль ту ри»
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..
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Ано та ція: У стат ті роз гля ну то пи тан ня ви -
хо ван ня в шко ля рів сві до мо го став лен ня
до фі зич но го роз вит ку, ста ну сво го здо -
ров’я. Тіль ки лю ди на, яка ро зу міє ко ристь
від ре гу ляр них за нять фі зич ною куль турою
та спор том, уміє на прак ти ці ре алі зу ва ти
ці знан ня, здат на на твор чу, ак тив ну пра цю,
са мо ре а лі за цію на бла го сус піль ства, ак тив -
ну сус піль но-гро мад ську ді яльність

Роз роб ка за хо ду «З іс то рії дер жав них
сим во лів Укра ї ни» для 9-х — 11-х кла сів
Дон чен ко Юлія Вік то рів на, ви кла дач
суспіль них дис цип лін, Бі ло цер ків ський
гума ні тар но-пе да го гіч ний ко ледж 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 — удос ко на -
ли ти знан ня уч нів про іс то рію дер жав них
сим во лів Укра ї ни, ви кли ка ти ін те рес до ви -
вчен ня ми ну ло го на шо го на ро ду, спри я ти
ви хо ван ню пат рі о тич них по чут тів, на ці о -
наль ної гід нос ті

Стат тя «Пат рі о тич но спря мо ва на ді -
яль ність уч нів на уро ках біо ло гії

та при ро доз нав ст ва»
Ко зуб Те тя на Пав лів на, учи тель біо ло гії
та хі мії, Кри во різь ка шко ла № 72 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 при ро да —
по туж ний фак тор ви хо ван ня по ва ги й лю -
бо ві до Бать ків щи ни, рід ної мо ви, мо гут ній
за сіб ви хо ван ня на ці о наль но го сві то гля ду,
мо раль них якос тей і по ве дін ки в став лен ні
до рід но го на ро ду, йо го об ря дів та тра ди цій

Роз роб ка за хо ду «Го ло кост. Цьо го
не мож на за бу ти…» для 5-х — 11-х

кла сів
Ла но вен ко Юрій Во ло ди ми ро вич, ви хо ва -
тель, Кі ро во град ський об лас ний НВК (гім -
на зія-ін тер нат — шко ла мис тецтв), м.Олек -
сан д рія.
Ано та ція: Лі ній ка до дня пам’яті Го ло кос ту
(з муль ти ме дій ною під трим кою)

Роз роб ка за хо ду «Укра ї на — моя рід на
зем ля»для 6-х кла сів
Мо роз Люд ми ла Ми ко ла їв на, вчи тель іс то -
рії, Ма ло ле пе ти ська шко ла Ве ли ко ле пе ти -
сько го р-ну Хер сон ської обл..
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду,
ме та яко го — по гли би ти знан ня про
Укра ї ну, озна йо ми ти з ці ка ви ми фак та -
ми про неї; з’ясу ва ти по нят тя про ет нос,
основ ні нор ма тив но-пра во ві до ку мен ти
дер жа ви; фор му ва ти уяв лен ня про гео -
гра фіч не по ло жен ня кра ї ни, по нят тя
про єд ність, ці ліс ність, не за леж ність,
умін ня ви слов лю ва ти свою дум ку; сти -
му лю ва ти ін те рес до ви вчен ня іс то рії
Укра ї ни; ви хо ву ва ти по чут тя на ці о наль -
ної сві до мос ті, по ва гу до дер жав них
сим во лів, пат рі о тизм, по чут тя від по -
відаль нос ті до сво їх обов’яз ків пе ред
держа вою

Роз роб ка про ек ту «Лю бов до Бать -
ківщи ни по чи на єть ся з ро ди ни» для

1-х — 11-х кла сів

Пан чен ко Окса на Олек сан д рів на, пе да гог-
ор га ні за тор, учи тель по чат ко вих кла сів,
Кризь ка шко ла Мар ків сько го р-ну Лу ган -
ської обл..
Ано та ція: План-кон с пект про ек ту на за яв -
ле ну те му, ме та яко го — на бут тя діть ми
та уч нів ською мо лод дю пат рі о тич но го
досві ду на осно ві го тов нос ті до учас ті
в про це сах дер жа во тво рен ня

Роз роб ка за хо ду «Є ба га то див на сві -
ті — най чу дес ні ше лю ди на» для 7-х

кла сів
Ту ма Окса на Во ло ди ми рів на, учи тель іс то -
рії, Ма лин ський НВК «Шко ла-лі цей № 1 ім.
Ні ни Сос ні ної» 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 — ство ри ти
умо ви для фор му ван ня в уч нів со ці аль них
цін нос тей, уяв лен ня про лю ди ну як не по -
втор ну осо бис тість; ко му ні ка тив ної, пі зна -
валь ної, мов ле не вої, етич ної та по лі куль -
тур ної ком пе тен т нос тей; спри я ти роз вит -
ку кри тич но го мис лен ня, пам’яті, уяви,
спо сте реж ли вос ті, ес те тич них сма ків, цін -
ніс но го став лен ня до лю ди ни, сус піль ст ва,
ро ди ни

До шкіль не ви хо ван ня

Стат тя «Лі ку валь не пла ван ня як за сіб
ко рек ції по ру шень опор но-ру хо во го

апа ра ту»
Анто нен ко Ал ла Ми ко ла їв на, ін струк тор
фіз куль ту ри (ба сей на); Дов гань Те тя на Во -
ло ди ми рів на, ви хо ва тель-ме то дист, Кам
ян ський спе ці аль ний ДНЗ (яс ла-са док) —
центр роз вит ку ди ти ни № 32 «Дель фін»
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 лі ку -
валь не пла ван ня — один із най більш ді євих
спо со бів роз ви нен ня ор га ніз му ді тей з ран -
ньо го ві ку, ад же це по єд нан ня по зи тив них
впли вів во ди, по віт ря, тем пе ра ту ри та ру -
хо вої ак тив нос ті

Стат тя «На ці о наль но-пат рі о тич не ви -
хо ван ня в до шкіль но му за кла ді»
Кі зяк Ан на Бог да нів на, за ві ду вач ка, Боб ро -
виць кий ДНЗ я/с «Зо ло тий клю чик» 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 в Укра ї -
ні є влас на пе да го гіч на те о рія і прак ти ка
до шкіль но го ви хо ван ня, яку роз ро би ла
Софія Ру со ва сто літ тя то му. Со фія Ру со ва
увій ш ла в іс то рію пе да го гіч ної дум ки як ви -
знач ний те о ре тик до шкіль но го ви хо ван ня,
а та кож як ав тор кон цеп цій на ці о наль ної
осві ти і но вої шко ли

Роз роб ка за нят тя «Да ру ва ти лю дям
доб ро ту у тво рах В. О. Су хо млин -

ського.»
Тка чен ко Іри на Ві та лі їв на, прак тич ний
пси хо лог; Во ло ши на Ва лен ти на Іва нів на,
ви хо ва тель, Смі лян ський ДНЗ № 11 «Зі роч -
ка» Чер ка ської обл..
Ано та ція: План-кон с пект за нят тя, ме та
яко го — на вча ти ро зу мі ти зміст опо ві дань
і ка зок; спів від но си ти ре аль не і каз ко ве,
ви во ди ти мо раль ні сто ро ни тво рів; спо ну -

ка ти оці ню ва ти по ве дін ку ге ро їв; фор му ва -
ти по ве дін ку і ви хо ву ва ти по зи тив ні мо -
раль ні якос ті; роз ви ва ти со ці аль ні по чут тя;
спри я ти за сво єн ню пев них норм і за галь -
но люд ських цін нос тей; зня ти пси хо емо -
цій не на пру жен ня, фор му ва ти на вич ки са -
мо ре гу ля ції

Роз роб ка за хо ду «Про буд жен ня»
Ані кі на Оль га Пет рів на, му зич ний

керів ник, За по різь кий ДНЗ № 155 «Ка -
линка».
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня вес ня но го
свя та з еле мен та ми тра ди цій на род них
свят і роз ваг для ді тей 2-ї або се ред ньої гру -
пи (3–4 ро ки)

Ме то дич на роз роб ка «Вчи мо ся ро зу мі -
ти ді тей»
Боб ко ва Олек сан д ра Олек сан д рів на, прак -
тич ний пси хо лог, За по різь кий ДНЗ (яс ла-
са док) «Ка лин ка» № 155.
Ано та ція: Ме та тре нін го вих вправ — озна -
йо ми ти ви хо ва те лів з пра ви ла ми спіл ку -
ван ня з діть ми, ме то да ми під ви щен ня са мо -
по ва ги в ді тей; за без пе чи ти ак тив ну вза є -
мо дію ви хо ва те лів між со бою та бать ка ми

Роз роб ка за нят тя «Ча рів ні сло ва зі грі -
ва ють на ші сер ця»
Боб риць ка Іри на Іва нів на, ви хо ва тель,
Смілян ський ДНЗ № 11 «Зі роч ка» Чер ка -
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 куль ту ри
спіл ку ван ня (ві та ти ся, про ща ти ся, про си ти
про ба чен ня, на зи ва ти гар ні вчин ки, го во -
ри ти ком п лі мен ти; роз ви ва ти вмін ня на зи -
ва ти та по ка зу ва ти за до по мо гою мі мі ки
різ ний на стрій; спіл ку ва ти ся з од но літ ка ми
та стар ши ми; ви хо ву ва ти дру же люб ність,
доб ро ту, так тов ність, ба жан ня до по ма га ти
один од но му

Ме то дич ний по сіб ник «Роз ви ток кре -
а тив них здіб нос тей ді тей стар шо го

до шкіль но го ві ку в ру хо вій ді яль нос ті»
Бод ня Світ ла на Ми ко ла їв на, ви хо ва тель-
ме то дист, Кор сунь-Шев чен ків ський ДНЗ
«Світ ля чок» № 4 іме ні Со фії Ру со вої Чер -
ка ської обл..
Ано та ція: У по сіб ни ку роз кри то ета пи
фор му ван ня ру хо во-твор чих здіб нос тей ді -
тей стар шо го до шкіль но го ві ку, ре ко мен -
до ва но ме то дич ні прий о ми для їх роз вит ку,
да но ви тяг з річ них пла нів ро бо ти ДНЗ
з роз ді лу «Ме то дич на ро бо та» та зраз ки
твор чих за вдань для роз вит ку кре а тив них
здіб нос тей ді тей у ру хо вій ді яль нос ті, гім -
нас ти ки про буд жен ня, іг ри-ме ди та ції

Роз роб ка за нят тя «На гос ти ни до миш -
ки» для гру пи ран ньо го ві ку
Гу сей но ва На та лія Вік то рів на, ви хо ва тель,
Бі ло цер ків ський ДНЗ ком бі но ва но го ти пу
(яс ла-са док) № 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 фік су ва ти ува гу ді -
тей на фор мі пред ме тів, на вча ти їх прос тих
прий о мів вста нов лен ня схо жос ті і від мін -
нос ті од но рід них пред ме тів, зі став ля ти
фор му пред ме тів зі зраз ком; вчи ти роз різ -
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ня ти й на зи ва ти ко льо ри (зе ле ний, жов тий,
си ній, чер во ний); вчи ти, роз різ ня ти й по -
рів ню ва ти пред ме ти (дов гий — ко рот кий,
ве ли кий — ма лень кий, ви со кий — низь -
кий); роз ви ва ти ува гу, пам’ять, дріб ні м’язи
паль ців рук; ви хо ва ти спо сте реж ли вість,
ба жан ня ви ко ну ва ти за вдан ня

Роз роб ка за хо ду «Го ту ва лись зві рі
до зи ми»
Ка ло ши на Оле на Во ло ди ми рів на, муз ке -
рів ник, Ки їв ський ДНЗ № 769.
Ано та ція: Сце на рій осін ньо го свя та для ді -
тей се ред ньої гру пи

Роз роб ка за нят тя «Не зви чай на ру ка -
вич ка» з му зич но го ви хо ван ня та на -

ро доз нав ст ва
Кан диб ка Люд ми ла Олек сан д рів на, му -
зичний ке рів ник, Но во еко но міч ний ДНЗ
№ 11 «Со неч ко» По кров сько го р-ну До -
нець кої обл..
Ано та ція: План-кон с пект ін тег ро ва но го
занят тя для ді тей се ред ньо го до шкіль но го
ві ку

Роз роб ка за нят тя «Ой, ве се ла в нас
зи ма» з мов лен нє во го роз вит ку та

без пе ки жит тє ді яль нос ті
Ке ре ча нин Джа мі ла Ва гид ки зи, ви хо ва -
тель до шкіль ної гру пи, Ужго род ський спе -
ці а лі зо ва ний НВК «ЗОШ І сту пе ня — ДНЗ»
з по глиб ле ним ви вчен ням ан г лій ської мо ви
«Про лі сок».
Ано та ція: План-кон с пект за нят тя з муль -
ти ме дій ною під трим кою, ме та яко го —
за крі пи ти пра ви ла по ве дін ки в зи мо вий
пе рі од, знан ня про го лос ні та при го лос ні
зву ки, сло ва дов гі та ко рот кі; роз ви ва ти
зв’яз не мов лен ня, сти му лю ва ти до скла -
дан ня роз по ві дей, спри я ти роз вит ку
уваги, удос ко на лю ва ти вмін ня сприй ма -
ти та від тво рюва ти по чу те у ви гля ді зву -
ко вих схем і схе ми ре чен ня; фор му ва ти
на вич ки поз ву ко во го ана лі зу сло ва,
виок рем лен ня кож но го сло ва в ре чен ні;
ви хо ву ва ти тур бо ту про здо ров’я,
прагнен ня за сте рег ти від не без печ но го
вчин ку

Роз роб ка за нят тя «Ота ка при го да!»
з ло гі ко-ма те ма тич но го роз вит ку

Ке ре ча нин Джа мі ла Ва гид ки зи, ви хо ва -
тель до шкіль ної гру пи, Ужго род ський спе -
ці а лі зо ва ний НВК «ЗОШ І сту пе ня — ДНЗ»
з по глиб ле ним ви вчен ням ан г лій ської мо ви
«Про лі сок».
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 кіль кіс ну й по ряд ко ву ліч бу, умін ня
по рів ню ва ти чис ла; про дов жу ва ти роз ви -
ва ти вмін ня орі єн ту ва ти ся в прос то рі, ча сі,
ви ко ну ва ти сло вес ні ін струк ції; роз ви ва ти
ува гу, твор чу уяву, ло гіч не мис лен ня,
пам’ять, дріб ну мо то ри ку рук, мов лен ня;
ви хо ву ва ти ба жан ня до по ма га ти дру зям,
аку рат но ви ко ну ва ти всі за вдан ня, осуд
беш ке ту

Роз роб ка за нят тя «День на род жен ня
ляль ки Оксан ки» з ло гі ко-ма те ма тич но го
роз вит ку

Ке ре ча нин Джа мі ла Ва гид ки зи, ви хо ва -
тель до шкіль ної гру пи, Ужго род ський спе -
ці а лі зо ва ний НВК «ЗОШ І сту пе ня — ДНЗ»
з по глиб ле ним ви вчен ням ан г лій ської мо ви
«Про лі сок».
Ано та ція: План-кон с пект за нят тя з муль ти -
ме дій ною під трим кою, ме та яко го — про -
дов жу ва ти зна йом ст во з циф ра ми та ліч -
бою; роз ви ва ти вмін ня ра ху ва ти у ме жах 5,
від но си ти остан нє чис ло до всієї гру пи
пред ме тів; роз різ ня ти по нят тя «ба га то»,
«один»; роз різ ня ти пра ву і лі ву ру ку; роз -
різ ня ти і на зи ва ти гео мет рич ні фі гу ри:
круг, квад рат, три кут ник, ку ля, куб; об сте -
жу ва ти до ти ко во-ру хо вим і зо ро вим спо со -
ба ми; ви хо ву ва ти ба жан ня до по ма га ти
дру зям, під ні ма ти їм на стрій

Роз роб ка за нят тя «Рос ти, зер нят ко, на
ра дість ма лят кам» з озна йом лен ня з при -
ро дою
Ке ре ча нин Джа мі ла Ва гид ки зи, ви хо ва -
тель до шкіль ної гру пи, Ужго род ський спе -
ці а лі зо ва ний НВК «ЗОШ І сту пе ня — ДНЗ»
з по глиб ле ним ви вчен ням ан г лій ської мо ви
«Про лі сок».
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 — уточ ни ти уяв лен -
ня ді тей про бу до ву рос лин, умо ви їх рос ту;
за крі пи ти ви вче не про по тре бу жи вих
орга ніз мів у во ді, світ лі, тур бо ті; роз ви ва ти
пі зна валь ний ін те рес до рос лин; ви хо ву ва -
ти дбай ли ве став лен ня до рос лин і до гля ду
за ни ми, ба жан ня ви ро щу ва ти щось влас -
ни ми ру ка ми

Роз роб ка за нят тя «Зу стріч у лі сі»
з озна йом лен ня з при ро дою та мов -

лен нє во го роз вит ку
Ке ре ча нин Джа мі ла Ва гид ки зи, ви хо ва -
тель до шкіль ної гру пи, Ужго род ський спе -
ці а лі зо ва ний НВК «ЗОШ І сту пе ня — ДНЗ»
з по глиб ле ним ви вчен ням ан г лій ської мо ви
«Про лі сок».
Ано та ція: План-кон с пект за нят тя з муль -
тиме дій ною під трим кою, ме та яко го —
вияви ти та за крі пи ти знан ня про ди ких
тва рин, озна ки осе ні та стан при ро ди во се -
ни; фор му ва ти на вич ки мов лен нє во го ети -
ке ту, ве ден ня діа ло гу; роз ви ва ти вмін ня
ви зна ча ти по го ду, рід осо би чи пред ме та;
фор му ва ти вмін ня уза галь ню ва ти, чіт ко
ви ко ну ва ти за вдан ня; пра цю ва ти з роз да -
валь ним ма те рі а лом; роз ви ва ти ло гіч не
мис лен ня; ви хо ву ва ти доб ро зич ли вість, ба -
жан ня до по ма га ти од не од но му

Роз роб ка за нят тя «Як від Ми ше нят ка
іг раш ки втек ли» з ло гі ко-ма те ма тич но го
роз вит ку
Ке ре ча нин Джа мі ла Ва гид ки зи, ви хо ва -
тель до шкіль ної гру пи, Ужго род ський спе -
ці а лі зо ва ний НВК «ЗОШ І сту пе ня — ДНЗ»
з по глиб ле ним ви вчен ням ан г лій ської мо ви
«Про лі сок».
Ано та ція: План-кон с пект за нят тя з муль ти -
ме дій ною під трим кою, ме та яко го — на га -
да ти про не об хід ність при ве ден ня до ла ду
осо бис тих ре чей, до гля ду за ни ми; за крі пи -
ти вмін ня ра ху ва ти в ме жах 5, на зи ва ти
чис ла за пря мим і зво рот нім по ряд ком,

спів від но си ти остан ній чис лів ник з кіль кіс -
тю пред ме тів; фор му ва ти на вич ки ви кла -
дан ня чи сел-су сі дів у ме жах 5; роз ви ва ти
вмін ня ви зна ча ти на пря мок ру ху від нос но
се бе, ру ха ти ся у за да но му на прям ку; ви хо -
ву ва ти тер п ля чість, аку рат ність, тур бот ли -
ве став лен ня до іг ра шок

Роз роб ка за нят тя «Не ймо вір не на вко -
ло нас» з пі зна валь но го роз вит ку
Ке ре ча нин Джа мі ла Ва гид ки зи, ви хо ва -
тель до шкіль ної гру пи, Ужго род ський спе -
ці а лі зо ва ний НВК «ЗОШ І сту пе ня — ДНЗ»
з по глиб ле ним ви вчен ням ан г лій ської мо ви
«Про лі сок».
Ано та ція: План-кон с пект за нят тя з муль -
ти ме дій ною під трим кою, ме та яко го — на -
вча ти ра ді ти при спіл ку ван ні з при ро дою,
не га тив но ста ви ти ся до руй нів ни ків
довкіл ля; роз ви ва ти зв’яз не мов лен ня,
спо сте реж ли вість, уяву; фор му ва ти праг -
нен ня до три му ва тись пра вил при ро до ко -
рис туван ня; за крі пи ти знан ня про ці ка -
вин ки з жит тя при ро ди, Чер во ну кни гу
Укра ї ни; ви хо ву ва ти дбай ли ве став лен ня
до при роди

Ме то дич на роз роб ка «Ма те рі а ли
з ви ко ри стан ня на род них ігор в на ці -

о наль но-пат рі о тич но му ви хо ван ні»
Кі зяк Ан на Бог да нів на, за ві ду вач ка, боб ро -
виць кий ДНЗ я/с «Зо ло тий клю чик» 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 на род ні іг ри — не оці нен -
ний ви хов ний скарб, який за ли ши ли нам
на ші пра ді ди. Во ни є чу до вим за со бом все -
біч но го ви хо ван ня до шкіль нят: спри яють
роз ши рен ню уяв лень ді тей про на вко лиш -
ній світ, роз вит ку кміт ли вос ті, ло гіч но го
мис лен ня, пси хіч них про це сів, за гар ту ван -
ню во лі, ви трим ки і, за лу чен ню до ви вчен -
ня іс то рії

Ме то дич на роз роб ка «Ви хо ван ня каз -
кою» для стар шо го до шкіль но го ві ку
Те рес Окса на Олек сі їв на, ви хо ва тель, Боб -
ро виць кий ДНЗ «Со неч ко» 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 ме тод
«ство рен ня каз ки» сприяє роз вит ку мис -
лен ня і зба га чен ня мо ви ди ти ни, а бла го по -
луч ний фі нал ви хо вує оп ти мізм та впев не -
ність у по до лан ні будь-яких труд но щів

Роз роб ка за нят тя «Ле ся Укра їн ка для
ді тей» для ді тей стар шо го до шкіль но го
віку
Шев чен ко Ла ри са Ми ко ла їв на, ме то дист,
Смі лян ський ДНЗ № 11 «Зі роч ка» Чер ка -
ської обл..
Ано та ція: План-кон с пект за нят тя, ме та
яко го — по гли би ти знан ня про жит тя
і твор чість Ле сі Укра їн ки; на вча ти ро зу мі ти
ви раз ність по етич но го сло ва, роз ви ва ти
де кла ма тор ські здіб нос ті, зба га чу ва ти
слов ник; ви кли ка ти ба жан ня ми лу ва ти ся
кра сою при ро ди рід но го краю, бе рег ти її;
ви хо ву ва ти лю бов до по езії, при ро ди, Бать -
ків щи ни, по ва гу до ве ли ких і слав них лю -
дей на шої кра ї ни
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Роз роб ка за нят тя «Ліх та ри ки» з кур су
«Ди ти на в до вкіл лі» для І мо лод шої гру пи
Шко да Світ ла на Во ло ди ми рів на, ви хо -
ватель, Кре мен чуць кий ДНЗ № 25 Пол -
тавської обл..
Ано та ція: План-кон с пект за нят тя, ме та
яко го — на вча ти ди ти ну на ви чок со ці а лі за -
ції, зна хо ди ти та скла да ти пред ме ти за вка -
зів ним жес том; роз ви ва ти дріб ну мо то ри ку
рук, роз ви ва ти вмін ня роз по ді ля ти на ван -
та жен ня си ли паль ців рук; за крі пи ти вмін -
ня орі єн ту ва ти ся в прос то рі, ви зна ча ти
емо цій ний стан лю ди ни

Роз роб ка за нят тя «Ек скур сія до річ ки
Рось» з кур су «Озна йом лен ня з до вкіл лям
та при ро дою» для стар шої гру пи
Шту ка Ві ра Во ло ди ми рів на, ви хо ва тель
ДНЗ, Бі ло цер ків ський ДНЗ № 19 «Коб за -
рик» 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 — уточ ни ти знан ня
про об’єк ти жи вої при ро ди; учи ти впіз на -
ва ти бе ре зу се ред ін ших де рев, ви сад жу ва -
ти мо ло де де рев це; озна йо ми ти з ле ген -
дою; роз ши рю ва ти знан ня про ха рак тер ні
особ ли вос ті зов ніш ньо го ви ду, про спо сіб
жив лен ня і умо ви іс ну ван ня рав ли ка, жа -
би; фор му ва ти еко ло гіч ну сві до мість; ви хо -
ву ва ти бе реж ли ве став лен ня до при ро ди

Роз роб ка за нят тя «Укра ї на — моя
Бать ків щи на»

Яблон ська Лю бов Яки мів на, ви хо ва тель,
Ва си лів ський ДНЗ № 5 «Со неч ко» За по -
різь кої обл..
Ано та ція: Кон с пект ін тег ро ва но го за нят тя
з пат рі о тич но го ви хо ван ня та на ро доз нав -
ст ва для ді тей стар шої гру пи до шкіль но го
на вчаль но го за кла ду

Роз роб ка за нят тя «Рід ний край лю би
і знай» для стар шої гру пи
Яблон ська Лю бов Яки мів на, за ві ду вач, Ва -
си лів ський ДНЗ № 5 «Со неч ко» За по різь -
кої обл..
Ано та ція: План-кон с пект за нят тя, ме та
яко го — за крі пи ти знан ня про рід не міс то;
роз ви ва ти ін те рес до ми ну ло го рід но го
краю, йо го сьо го ден ня, ху дож ні здіб нос ті,
твор чість та ес те тич не сприй ман ня на вко -
лиш ньо го сві ту; ви ко рис то ву ва ти в мов -
лен ні при слів’я і при каз ки; ви слов лю ва ти
свою дум ку; роз ви ва ти ін то на цій ну ви -
разність мо ви, вмін ня ана лі зу ва ти, роз мір -
ко ву ва ти; за лу ча ти до ство рен ня ком по зи -
ції «Мій рід ний край»; ви хо ву ва ти лю бов
до рід ної зем лі, пат рі о тич ні по чут тя

Роз роб ка за нят тя «Друж бу тре ба бе -
рег ти»
Яшник Ма ри на Сер гі їв на, ви хо ва тель, Смі -
лян ський ДНЗ № 11 «Зі роч ка» Чер ка -
ської обл..
Ано та ція: План-кон с пект за нят тя, ме та
яко го — роз ви ва ти осо бис тіс ні якос ті, які
зу мов лю ють мо раль ну по ве дін ку; фор -
мува ти сим па тію, від кри тість, доб ро зич ли -
вість, так тов ність; роз ви ва ти вмін ня слу ха -
ти ін ших; спри я ти усві дом лен ню важ ли -
вос ті друж би, фор му ван ню ат мо сфе ри
доб ро зич ли вос ті

Еко но мі ка

Ме то дич на роз роб ка «Ра ці о наль на
еко но міч на по ве дін ка спо жи ва ча» з еко -
но мі ки в 11-му кла сі
Бур то ва Світ ла на Іва нів на, учи тель гео гра -
фії та еко но мі ки, За по різь ка спе ці а лі зо ва -
на шко ла з по глиб ле ним ви вчен ням іно -
зем ної мо ви № 7.
Ано та ція: Ма те рі ал до уро ку на за яв ле ну
те му з муль ти ме дій ною під трим кою (ме ді -
ап ре зен та ція до да єть ся), ме та яко го —
озна йо ми ти ся з окре ми ми пра ва ми спо жи -
ва ча; озна йо ми ти ся з сут ніс тю ко рис нос ті
спо жив чих благ

Роз роб ка уро ку «По дат ки» з фі нан со -
вої гра мот нос ті в 9-му кла сі
Риж ко Оль га Пет рів на, учи тель фі зи ки,
еко но мі ки, Кам’ян ська шко ла № 7 Дніп ро -
пет ров ської обл..
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко -
го — за крі пи ти знан ня про по дат ки, роз -
кри ти роль по дат ків у жит ті гро ма дя ни на
та сус піль ст ва; фор му ва ти осно ви по дат ко -
вої куль ту ри, роз ви ва ти мис лен ня; під ви -
щу ва ти пі зна валь ну ак тив ність уч нів, мо -
ти ва цію до на вчан ня, фор му ва ти на вич ки
прий нят тя ко ле гі аль них рі шень; ви хо ву ва -
ти твор чу ак тив ність, дис цип лі но ва ність,
ко му ні ка бель ність, по тре бу в по стій но му
вдос ко на лен ні сво їх знань і вмінь

Ети ка

Роз роб ка уро ку «Очі ку ван ня Спа си те ля
люд ст ва» з хрис ти ян ської ети ки в 5-му кла сі
Ми ко лен ко Оле на Ми хай лів на, учи тель за -
ру біж ної лі те ра ту ри, ети ки, ОХЕ, При -
луць ка шко ла № 7 Чер ні гів ської обл..
Ано та ція: План-кон с пект уро ку з муль ти ме -
дій ною під трим кою, ме та яко го — роз кри ти
зміст слів «Спа си тель», «Ме сія», до слі ди ти,
що ска за но про ро ка ми в Ста ро му За ві ті про
при хід Ісу са Хрис та на зем лю та здій с нен ня
про роцтв у Но во му За ві ті, скон цен т ру ва ти
ува гу на основ них ета пах жит тя Спа си те ля,
їх зна чен ні для ві ри хрис ти ян, спо ну ка ти їх
до чи тан ня Свя то го Пись ма, по яс ни ти різ -
ни цю між сут тю біб лій них про роцтв та во -
ро жінь і ві ру вань у го ро ско пи

За ру біж на лі те ра ту ра

Роз роб ка уро ку» Оскар Уайльд.
«Хлоп чик-зір ка» із за ру біж ної лі те -

ра ту ри в 5-му кла сі
Андру щен ко На дія Ми ко ла їв на, учи тель
за ру біж ної лі те ра ту ри, Шос т кин ський
НВК «За галь но ос віт ня шко ла І—ІІІ ст.
№ 6 — ДНЗ» 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
та ме то дич ни ми до дат ка ми, на вчаль на ме та
яко го — роз кри ти по нят тя внут ріш ньої
і зов ніш ньої кра си, по ка за ти, в чо му по ля -
гає справ ж ня кра са лю ди ни, фор му ва ти
уяв лен ня про кра су, на вча ти да ва ти оцін ку
про чи та но му, ана лі зу ва ти по дії, ха рак те -
ри зу ва ти ге ро їв; да ти по нят тя кон ф лікт

Роз роб ка уро ку «Ч. Дік кенс «Різ д вя на
піс ня в про зі» із за ру біж ної лі те ра ту ри
в 6-му кла сі
Ара бад жи Ін на Ана то лі їв на, учи тель ро сій -
ської мо ви, лі те ра ту ри та за ру біж ної лі те -
ра ту ри, Ста ро біль ська шко ла № 4 Лу ган -
ської обл..
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, на вчаль на ме та яко го — про дов -
жу ва ти ви вчен ня по віс ті Чарль за Дік кен са
«Різ д вя на піс ня в про зі»; ак ту а лі зу ва ти
знан ня про гу ма нізм; по ка за ти гу ма ніс тич -
ний па фос тво ру

Роз роб ка уро ку «Що ро бить лю ди ну
щас ли вою? (за по віс тю Ч. Дік кен са «Різ д -
вя на піс ня у про зі»)» із за ру біж ної лі те ра -
ту ри в 6-му кла сі
Важ ниць ка Те тя на Вік то рів на, учи тель за -
ру біж ної лі те ра ту ри та ро сій ської мо ви,
Ми хай лів ська шко ла То ма 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 — удос ко на лю ва ти
вмін ня ана лі зу ва ти текст, ха рак те ри зу ва ти
ге ро їв; роз ви ва ти об раз не та асо ці а тив не
мис лен ня, твор чу уяву, фан та зію; спри я ти
фор му ван ню гу ман ної осо бис тос ті; ви хо -
ву ва ти лю дя ність, ми ло сер дя, щи рість, доб -
ро зич ли вість, доб ро ту

Роз роб ка уро ку «Джеймс Олдрідж
«Остан ній дюйм» із за ру біж ної лі те ра ту -
ри в 7-му кла сі
Ва ре ні чен ко Та ма ра Ми хай лів на, учи тель
за ру біж ної лі те ра ту ри, Чу па хів ська спе ці а -
лі зо ва на шко ла Охтир сько го р-ну Сум -
ської обл..
Ано та ція: План-кон с пект уро ку з муль тиме -
дій ною під трим кою, ме та яко го — навчи 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 логіч но го ана лі зу;
ви хо ву ва ти куль ту ру мов лен ня, куль ту ру від -
по ві ді: ло гіч ність, по слі 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 «Марк Твен «При го ди
То ма Сой є ра» із за ру біж ної лі те ра ту ри
в 5-му кла сі
Вар чен ко На та лія Ми ко ла їв на, учи тель ро -
сій ської мо ви та за ру біж ної лі те ра ту ри, Бо -
го ду хів ський лі цей № 3 Хар ків ської обл..
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — по вто ри ти й уза галь -
ни ти знан ня про по вість Мар ка Тве на
«При го ди То ма Сой є ра»; роз кри ти об ра зи
го лов них ге ро їв; глиб ше усві до ми ти по нят -
тя «по вість»; роз ви ва ти на вич ки пе ре ка зу
улюб ле них урив ків від іме ні різ них ге ро їв,
умін ня ха рак те ри зу ва ти об ра зи, по рів ню -
ва ти їх; да ва ти оцін ку ді ям і вчин кам ге ро їв;
зі став ля ти із су час ним жит тям; ви хо ву ва ти
най кра щі мо раль ні якос ті

Стат тя «Куль ту ро ло гіч ний ас пект на
уро ках за ру біж ної лі те ра ту ри»
Ви три щен ко Світ ла на Ми ко ла їв на, учи -
тель за ру біж ної лі те ра ту ри, Кри во різь ка
№ 55 Дніп ро пет ров ської обл..

КАТАЛОГ ПЕДАГОГІЧНИХ МАТЕРІАЛІВ

Усі представлені роботи опубліковані на веб-сайті видавництва:
http://osvita.ua/school/lessons_summary/ Передплатний індекс 21853 17



Ано та ція: У ма те рі а лі на за яв ле ну те му
з до сві ду ро бо ти ав тор ка пи ше, що куль ту -
ро ло гіч ний ас пект при ви вче ні за ру біж ної
лі те ра ту ри є од ним із важ ли вих на прям ків
на вчаль но го про це су

Роз роб ка уро ку «Г. Белль. «По до рож -
ній, ко ли ти прий деш у Спа…» із за ру біж -
ної лі те ра ту ри в 7-му кла сі
Дро го ми рець ка Олек сан д ра Ми ко ла їв на,
вчи тель за ру біж ної лі те ра ту ри, Ста рун -
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 — по зна йо ми ти з жит тє вим і твор чим
шля хом Г. Бел ля; про ана лі зу ва ти опо ві дан -
ня ви зна чи ти про від ний мо тив, фун к ції
обі рва ної ци та ти; роз кри ти зло чин ну суть
вій ни та її не при пус ти мість; удос ко на лю -
ва ти на вич ки вес ти ар гу мен то ва ну дис ку -
сію, від сто ю ва ти влас ну по зи цію; ви хо ву -
ва ти пат рі о тизм, не сприй нят тя фа шиз му
та ці ка вість до твор чос ті пись мен ни ка

Роз роб ка уро ку «Ф. Каф ка «Пе ре вті лен -
ня» із за ру біж ної лі те ра ту ри в 11-му кла сі
Кло ча но ва Те тя на Ва си лів на, ви кла дач
світо вої лі те ра ту ри, пе да го гіч не зван ня
«Ви кла дач-ме то дист», Ми ко ла їв ський ко -
ледж куль ту ри і мис тецтв.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — до слі ди ти проб ле -
мати ку тво ру; спри я ти ана лі ти ко-син те -
тичній ді яль нос ті; роз ви ва ти пі зна валь ну
са мо стій ність, уяву та твор чі здіб нос ті,
вмін ня об грун ту ва ти й об сто ю ва ти влас ні
по гля ди; під вес ти до ро зу мін ня не об хід -
нос ті ак тив ної жит тє вої по зи ції

Роз роб ка уро ку «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
Ков бас ко Лі ля Ана то лі їв на, учи тель за ру -
біж ної лі те ра ту ри, Ста ро ба сан ська шко ла-
ін тер нат Боб ро виць ко го р-ну Чер ні гів -
ської обл..
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко -
го — за крі пи ти ін те рес до осо бис тос ті
та твор чос ті пись мен ни ка, на вчи ти ви зна -
ча ти озна ки жан ру, ро би ти ана ліз лі те ра -
тур но го тво ру; да ти по нят тя про прит чу;
роз ви ва ти об раз не, ло гіч не, кри тич не мис -
лен ня, твор чу уяву, ви слов лю ва ти суд жен -
ня про про чи та не, фор му ва ти ви снов ки;
фор му ва ти праг нен ня до пі знан ня сві ту й
се бе в ньо му, сво го по кли кан ня та при зна -
чен ня на зем лі

Роз роб ка уро ку «Гій ом Апол лі нер.
Жит тє вий і твор чий шлях мит ця»

із за ру біж ної лі те ра ту ри в 11-му кла сі
Ко ло мі єць Ла ри са Іва нів на, учи тель за ру -
біж ної лі те ра ту ри, Му сі їв ський НВК
«Дошкіль ний на вчаль ний за клад «Ка лин -
ка» — Му сі їв ська за галь но ос віт ня шко ла
І—ІІІсту пе нів» Мі лов сько го р-ну Лу ган -
ської обл..
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — озна йо ми ти уч нів
з основ ни ми ета па ми жит тє во го шля ху по -
ета, на при кла ді по етич них тво рів про сте -
жи ти ево лю цію йо го твор чос ті; роз ви ва ти

на вич ки ви раз но го чи тан ня й ана лі зу по -
етич них тво рів; фор му ва ти мо ти ви звер -
нен ня до по езії, ви хо ву ва ти ро зу мін ня не -
по втор нос ті по етич но го тво ру

Роз роб ка уро ку по за клас но го чи тан ня
«Ро зум ни ки та ро зум ни ці» із за ру біж ної
лі те ра ту ри в 5-му кла сі
Ку ре пі на Оле на Ана то лі їв на, учи тель ро -
сій ської мо ви та лі те ра ту ри, 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 — при вер ну ти ува гу
до тек с ту, по ка за ти важ ли вість уваж но го
і зо се ред же но го чи тан ня, звер та ти ува гу
на ху дож ні де та лі тек с ту, що чи та єть ся,
вчи ти ся пра цю ва ти в гру пі, прий ма ти рі -
шен ня і ви би ра ти по тріб ну від по відь

Ме то дич на роз роб ка «Тес ти для про ве -
ден ня уза галь ню валь них уро ків» із за ру -
біж ної лі те ра ту ри для 10-х — 11-х кла сів
Ма тор кі на Іри на Ми хай лів на, учи тель за -
ру біж ної лі те ра ту ри, Чер ня хів ська щко ла
Ка гар лиць ко го р-ну Ки їв ської обл..
Ано та ція: Тес ти для про ве ден ня уза галь -
ню валь них уро ків із за ру біж ної лі те ра ту ри
для уч нів 10-х — 11-х кла сів

Роз роб ка уро ку «А. Че хов. «Тов с тий
і тон кий» із за ру біж ної лі те ра ту ри в 7-му
кла сі
Ми хай лен ко Вік то рія Ген на ді їв на, учи тель
ро сій ської мо ви, лі те ра ту ри, за ру біж ної
літе ра ту ри, Дніп ро руд нен ська спе ці а лі зо -
ва на шко ла «Сві точ» Ва си лів сько го р-ну
За по різь кої обл..
Ано та ція: План-кон с пект уро ку з муль ти -
ме дій ною під трим кою, ме та яко го — озна -
йо ми ти з біо гра фією пись мен ни ка, зміс том
опо ві дан ня; роз ви ва ти твор чі здіб нос ті,
умін ня ана лі зу ва ти текст, са мо стій но ро би -
ти ви снов ки; ви хо ву ва ти ін те рес до твор -
чос ті А. Че хо ва, по чут тя влас ної гід нос ті,
праг нен ня за ли ша ти ся са мим со бою
в будь-яких жит тє вих си ту а ці ях; по ка за ти
не прий нят тя ав то ром лес то щів, під ла буз -
ниц т ва, чи но ша ну ван ня

Роз роб ка уро ку «Ідея ра дос ті жит тя й
від крит тя сві ту у тво рі Е. Пор тер «Пол -
ліан на»» 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 нівсько 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 — за кін чи ти ро бо ту
над тек с том ро ма ну Е. Пор тер, з’ясу ва ти,
які змі ни від бу ли ся у жит ті меш кан ців міс -
теч ка з по явою Пол лі ан ни, з’ясу ва ти пра -
ви ла гри дів чин ки, на вчи ти ся са мим гра ти
«Гру в ра дість»; роз ви ва ти ува гу, спо сте -
реж ли вість, на вич ки са мо стій ної ро бо ти,
твор чі здіб нос ті; ви хо ву ва ти по чут тя ра -
дос ті, доб ро ти, тур бо ти про ін ших

Роз роб ка уро ку «Е. Се тон-Том п сон. «Ло -
бо» із за ру біж ної лі те ра ту ри в 5-му кла сі
На за рен ко Та ма ра Пав лів на, учи тель за ру -
біж ної лі те ра 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 на за яв ле -
ну те му з муль ти ме дій ною під трим кою, ме -
та яко го — про дов жи ти зна йом ст во з осо -
бис тіс тю пись мен ни ка, ху дож ни ка, знав ця
тва рин; роз кри ти зміст опо ві дан ня, фор му -
ва ти вмін ня ана лі зу ва ти ху дож ній текст;
роз ви ва ти мис лен ня; ви хо ву ва ти доб ро ту,
лю бов до тва рин

Роз роб ка уро ку «По до рож Скруд жа
в прос то рі і ча сі» із за ру біж ної лі те ра -

ту ри в 6-му кла сі
Не ві до ма На та ля Іва нів на, учи тель за ру -
біж ної лі те ра ту ри, Южно ук ра їн ська гім на -
зія № 1 Ми ко ла їв ської обл..
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — про сте жи ти шлях
Скруд жа Різ д вя ної но чі, зро би ти ви снов ки
про по мил ки Скруд жа, спо сте рі га ти за змі -
на ми у йо го по ве дін ці та ха рак те рі; фор му -
ва ти вмін ня ана лі зу ва ти зміст ху дож ньо го
тво ру, роз ви ва ти зв’яз не мов лен ня, твор чу
уяву; ви хо ву ва ти лю дя ність, доб ро ту, ми -
ло сер дя, умін ня спів чу ва ти

Ме то дич на роз роб ка «Інди ві ду аль ний
освіт ній мар ш рут — ком п лекс різ но рів -
невих за вдань» із за ру біж ної лі те ра ту ри
в 7-му кла сі
Па пу Со фія Кі мів на, учи тель ро сій ської
мо ви та за ру біж ної лі те ра ту ри, Ку ра хів -
ська шко ла № 2 Мар»їн сько го р-ну До нець -
кої обл..
Ано та ція: У ма те рі а лі на за яв ле ну те му
з до сві ду ро бо ти ав тор ка про по нує з ме тою
ство рен ня оп ти маль них умов для са мо ре а -
лі за ції осо бис тос ті уч нів, ак ти ві за ції їхньої
твор чої ді яль нос ті ви ко рис то ву ва ти Інди -
віду аль ний освіт ній мар ш рут (ком п лекс
різ но рів не вих за вдань, роз роб ле них на
заса дах ди ти но цен т рич но го під хо ду до на -
вчан ня)

Роз роб ка уро ку «О. Пуш кін По езія «Зи -
мо вий ра нок» із за ру біж ної лі те ра ту ри
в 6-му кла сі
Пар мак лі Світ ла на Пет рів на, учи тель ро -
сій ської мо ви та лі те ра ту ри, Чор но мор ська
шко ла Ли ман сько го р-ну Оде ської обл..
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко -
го — по зна йо ми ти з вір шем О. Пуш кі на
«Зи мо вий ра нок»; від пра цю ва ти по чат ко -
ві на вич ки ана лі зу з ме тою ви яв лен ня
мов них і ви раз них за со бів, що до по ма га -
ють ав то ру пе ре да ти ра діс не сприй нят тя
жит тя, мо ти ви єд нос ті кра си лю ди ни
і кра си при ро ди; пра цю ва ти над ви раз ним
чи тан ням вір ша; ви хо ву ва ти лю бов
до при ро ди

Роз роб ка уро ку «А ти — лю ди на?» із за -
ру біж ної лі те ра ту ри в 11-му кла сі
Пи ли пен ко Га ли на Во ло ди ми рів на, учи -
тель ро сій ської мо ви та за ру біж ної лі те -
рату ри, Андрі я шів ська шко ла Ро мен 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 — про дов жи ти зна йом -
ст во з твор чіс тю Ф. Каф ки; спро бу ва ти
роз кри ти текст і під текст но ве ли «Пе ре вті -
лен ня», від сте жи ти фі ло соф ську по зи цію
ав то ра; роз ви ва ти на вич ки ана лі зу епіч но -
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го тво ру, уяву, зв’яз не мов лен ня; ви хо ву ва -
ти ак тив но го твор чо го чи та ча, фор му ва ти
гу ма ніс тич ний сві то гляд

Стат тя «Сто рін ки лі те ра ту ри ХІХ сто -
літ тя»
Пі ро жик Ві ра Іва нів на, учи тель за ру біж ної
лі те ра ту ри, Львів ський НВК «Шко ла І сту -
пе ня-гім на зія».
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 про гар мо ній не по єд -
нан ня роз гля ду зміс ту і фор ми у тво рі,
що до зво ляє фор му ва ти чи та ча, який
би вмів орі єн ту ва ти ся в мис тец т ві, ці ну ва -
ти в жит ті ду хов ні ви мі ри, ви яв ля ти ес те -
тич ний смак

Роз роб ка уро ку «Баль зак і Вер хів ня»
із за ру біж ної лі те ра ту ри в 10-му кла сі
Ро га тюк Оль га Бо ри сів на, учи тель за ру -
біж ної лі те ра ту ри, Фас тів ська шко ла № 5
Ки їв ської обл..
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв -
лену те му з муль ти ме дій ною під трим кою,
ме та яко го — по зна йо ми ти з міс ця ми,
пов’яза ни ми з пе ре бу ван ням ве ли ко го
фран цузь ко го пись мен ни ка в Укра ї ні; учи -
ти ша ну ва ти свою іс то рію; роз ви ва ти ін те -
рес до іс то рич них місць, на які ду же ба га та
на ша дер жа ва; ви хо ву ва ти ес те тич ний
смак; за ці ка ви ти твор чіс тю Баль за ка

Роз роб ка уро ку «Фран чес ко Пет рар ка.
Оспі ву ван ня ко хан ня в «Кни зі пі сень»
зі сві то вої лі те ра ту ри у 8-му кла сі
Роз но шен ська Окса на Пет рів на, Учи тель
сві то вої лі те ра ту ри, Хрис ти нів ська шко ла
№ 2 Чер ка ської обл..
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв -
лену те му з муль ти ме дій ною під трим кою
(ме ді ап ре зен та ція до да єть ся), ме та
якого — озна йо ми ти з біо гра фією Ф. Пет -
рар ки; увес ти у світ по езії мит ця; учи ти
ана лі зу вати по етич ний текст; за сво ї ти
зна чен ня тер мі на со нет; здій с ню ва ти між -
пред мет ні зв’яз ки; роз ви ва ти твор чі здіб -
нос ті; ви хо ву ва ти по ва гу до ви явів чу жих
по чут тів

Роз роб ка за хо ду «Про щан ня Гек то ра
з Андро ма хою» за мо ти ва ми по еми Го ме -
ра «Ілі а да» для 8-х кла сів
Та тар чук Світ ла на Євге ні їв на, учи тель за -
ру біж ної лі те ра ту ри, Пет ра ків ський НВК
«До шкіль ний на вчаль ний за клад-за галь но -
ос віт ня шко ла І—ІІІ сту пе нів» Ка те ри но -
піль ський р-ну Чер ка ської обл..
Ано та ція: П’єса за мо ти ва ми по еми Го ме ра
«Ілі а да» (Піс ня VІ вірш 370–524)

Мі ні-під руч ник «Троя не міф, а ре аль -
ність» із за ру біж ної лі те ра ту ри у 8-му

кла сі
Та тар чук Світ ла на Євге ні їв на, учи тель за -
ру біж ної лі те ра ту ри, Пет ра ків ський НВК
«До шкіль ний на вчаль ний за клад — за галь -
но ос віт ня шко ла І—ІІІ сту пе нів» Ка те ри но -
піль сько го р-ну Чер ка ської обл..
Ано та ція: Мі ні-під руч ник є ре зуль та том
на вчаль но го про ек ту з ви зна чен ня іс то рич -
но го під ґ рун тя «Ілі а ди» Го ме ра

Роз роб ка уро ку «Іван Андрій о вич Кри -
лов Бас ня «Вовк і Ягня»» із за ру біж ної
літе ра ту ри в 6-му кла сі
То по ри ко ва На та лія Олек сан д рів на, учи -
тель ро сій ської мо ви, Ма рі у поль ська спе ці -
а лі зо ва на 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 — по зна йо ми ти з ві -
домос тя ми з жит тя і твор чос ті І. Кри ло ва,
з бай кою «Вовк і Ягня», роз кри ти за галь но -
люд ський зміст бай ки, по ка за ти осуд
і осмі ян ня по ро ків лю дей, по гли би ти уяв -
лен ня про бай ку; ви хо ву ва ти кра щі ри си
ха рак те ру; роз ви ва ти ко му ні ка тив ні здіб -
нос ті, твор чу уяву, кри тич не мис лен ня,
ува гу, пам’ять, мов лен ня; ство рю ва ти умо -
ви для по ліп шен ня пси хіч но го, ду хов но го,
фі зич но го, со ці аль но го здо ров’я, зміц ню -
ва ти м’язи очей

Роз роб ка уро ку «О. Уайльд. Каз ка
«Хлоп чик-зір ка» із за ру біж ної лі те ра ту ри
в 5-му кла сі спе ці аль ної шко ли
Усти мен ко Те тя на Бо ри сів на, учи тель за -
ру біж ної лі те ра ту ри, Ко сів щин ська спе ці -
аль на ЗОШ-ін тер нат 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 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 вер ши ти ро бо ту над ви зна чен ням го лов -
ної дум ки тво ру; роз ви ва ти вмін ня уза галь -
ню ва ти про чи та не, ро би ти ви снов ки; на -
вча ти ро бо ти в па рах, ана лі зу про чи та но го;
фор му ва ти вмін ня ха рак те ри зу ва ти ге роя
тво ру; спри я ти ви хо ван ню лю бо ві до ма те -
рі як осно ви ду хов ної кра си лю ди ни

Роз роб ка уро ку «Ли цар ський тур нір
за ро ма ном В. Скот та «Ай вен го»» із за ру -
біж ної лі те ра ту ри в 7-му кла сі
Фе дор няк Га ли на Ва си лів на, учи тель за ру -
біж ної лі те ра ту ри, До ліш нен ська шко ла
Стрий 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 — по вто ри ти й уза галь -
ни ти ви вче не з твор чос ті В. Скот та; роз ви -
ва ти твор чі здіб нос ті уч нів, ус не мов лен ня;
ви хо ву ва ти по чут тя ко лек ти віз му й осо -
бис тої від по ві даль нос ті за за галь ну спра ву

Роз роб ка уро ку «Оскар Уайльд.
«Хлоп чик-зір ка» із за ру біж ної лі те -

ра ту ри в 5-му кла сі
Хо лод на Оле на Іва нів на, учи тель ро сій -
ської мо ви та за ру біж ної лі те ра ту ри, Се ли -
дів ська шко ла № 2 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 — за вер ши ти ро -
боту над ви зна чен ням го лов ної дум ки
та 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; роз ви ва ти ус не мов лен -
ня; ви хо ву ва ти лю бов до ма те рі як ви зна че -
ної цін нос ті жит тя, як осно ви ду хов ної кра -
си лю ди ни

Роз роб ка уро ку «Япо нія. Особ ли вос ті
япон ської по езії» із за ру біж ної лі те ра ту ри
в 6-му кла сі

Ча юк Люд ми ла Ми ко ла їв на, учи тель ро сій -
ської мо ви та 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 — роз ши ри ти знан ня
про Япо нію; по зна йо ми ти з тво ра ми ві до -
мих япон ських по етів; до по мог ти усві до ми -
ти жан ро ві особ ли вос ті япон ської по езії;
роз ви ва ти вмін ня вдум ли во і ви раз но чи та -
ти по етич ні тво ри япон ських ав то рів; ви хо -
ву ва ти за ці кав ле ність уч нів лі те ра ту рою
на ро дів сві ту, лю бов до по езії

Роз роб ка уро ку «Е. Се тон-Том п сон.
«Снап» із за ру біж ної лі те ра ту ри в 5-му
кла сі
Чер ниш Оль га Євге ні їв на, учи тель за ру -
біж ної лі те ра ту ри, Клі щин ський НВК Чор -
но ба їв сько го р-ну Чер ка ської обл..
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му з муль ти ме дій ною під трим кою (ме -
ді ап ре зен та ція до да єть ся), ме та яко го —
озна йо ми ти з жит тям і твор чіс тю пись мен -
ни ка-на ту ра ліс та, за ці ка ви ти йо го осо бис -
тіс тю; фор му ва ти на вич ки ро бо ти з під руч -
ни ком, ви раз но го чи тан ня про зо вих тво -
рів, ко мен ту ван ня клю чо вих епі зо дів,
умі ти ви слов лю ва ти влас ні суд жен ня; ви -
хо ву ва ти спо сте реж ли вість, до пит ли вість,
лю бов до при ро ди та лі те ра ту ри

Роз роб ка уро ку «Г. Ібсен «Ляль ко вий
дім». По каз шля ху ста нов лен ня осо бис -
тос ті Но ри».
Чи ри пюк Ган на Іл лів на, ви кла дач за ру біж -
ної лі те ра ту ри, Чер ні вець кий по лі тех ніч -
ний ко ледж.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв -
лену те му, ме та яко го — роз кри ти зміст
дра ми Г. Ібсе на «Ляль ко вий дім», осмис ли -
ти проб ле ма ти ку, особ ли вос ті сю же ту та
ком по зи ції тво ру, про сте жи ти шля хи ста -
нов лен ня осо бис тос ті жін ки, до по мог ти
зро зу мі ти дра ма тизм кон ф лік ту, удос ко на -
лю ва ти вмін ня та на вич ки ана лі зу дра ма -
тич но го тво ру, роз ви ва ти до слід ниць кі
здіб нос ті і кри тич не мис лен ня; ви хо ву ва ти
по чут тя від по ві даль нос ті, вза є мо ро зу мін -
ня, по ва гу до ви со ких люд ських цін нос тей,
роз ви ва ти ес те тич ні по гля ди сто сов но
шлю бу, сім’ї

Роз роб ка уро ку «М. Го голь «Ніч пе ред
Різ д вом» із за ру біж ної лі те ра ту ри в 5-му
кла сі
Чу са Окса на Ва си лів на, учи тель за ру біж -
ної лі те ра ту ри, Се ме нів ська шко лаМе лі то -
поль сько го р-ну За по різь кої обл..
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — про дов жи ти ро бо ту
над твор чіс тю М. Го го ля, по ві до ми ти про
іс то рію ство рен ня тво ру; роз ви ва ти в уч нів
твор чі здіб нос ті, на вич ки ви раз но го чи тан -
ня; ви хо ву ва ти ін те рес до зви ча їв ук ра їн -
сько го на ро ду, до твор чос ті М. Го го ля

Роз роб ка уро ку «До ба Від род жен ня»
із за ру біж ної лі те ра ту ри в 9-му кла сі
Шин ка рен ко Ал ла Ми ко ла їв на, учи тель за -
ру біж ної лі те ра ту ри, Ада мів ська шко ла
Кри ни чан сько го р-ну Дніп ро пет ров -
ської обл..
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Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко -
го — під су му ва ти ви вче ну те му в ці ка вій іг -
ро вій фор мі; при вча ти уч нів са мо стій но
і швид ко прий ма ти пра виль ні рі шен ня, ло -
гіч но мис ли ти, ро би ти ви снов ки, уза -
гальню ва ти; учи ти пра цю ва ти з на уко вої
лі те ра ту рою, до від ко вим ма те рі а лом; ви хо -
ву ва ти лю бов до кни ги, до чи тан ня ху дож -
ніх тво рів

Іно зем ні мо ви

Роз роб ка уро ку «Ce qui fait le monde
magnifique» з фран цузь кої мо ви в 10 кла сі
Куз нє цо ва На дія Іва нів на, учи тель фран -
цузь кої мо ви, Ко рос тен ська мі ська гім на -
зія Жи то мир ської обл..
Ано та ція: План-кон с пект уро ку. Objectifs:
activer l’usage des mots introduits la le on
pass e et enrichir le vocabulaire du nouveau
le xique; d velopper les acquis de la langue
par l e contenant les l ments du dialogue et
du monologue; d velopper les pratiques de
l’audition et du travail en paires et en grou -
pes; former les savoir-faire d’exprimer son
opi nion en fran ais; former le d veloppement
moral et esth tique

Роз роб ка уро ку «Nous aimons le fran a -
is» з фран цузь кої мо ви в 5-му кла сі
Ма ке дон ська Ма рія Пи ли пів на, учи тель
іно зем ної мо ви, Дніп ро руд нен ська спе ці а -
лі зо ва на шко ла Сві точ» 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 — ав то ма ти за ція
вжи ван ня ви вче них лек сич них оди ниць
і ді єс лів 1-ї гру пи; роз ви ток на ви чок ус но го
мов лен ня; озна йом лен ня з ді єс ло вом avoir;
роз ви ток на ви чок опи су ва ти кар тин ки;
при щеп лен ня на ви чок са мо стій ної, ко лек -
тив ної та ін ди ві ду аль ної ро бо ти, ін те ре су
до ви вчен ня фран цузь кої мо ви

Роз роб ка уро ку «Ми по до ро жу є мо»
з фран цузь кої мо ви в 7-му кла сі
Смі ля нець Анто ні на Дмит рів на, учи тель
фран цузь кої мо ви, Дніп ров ська шко ла
№ 47 з по глиб ле ним ви вчен ням іно зем них
мов та фі зи ко-ма те ма тич но го про фі лю.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко -
го — уза галь нен ня знань з те ми; ав то ма ти -
за ція вжи ван ня мо дель них фраз; ауді ю ван -
ня ре чень, які озна ча ють про гноз по го ди;
за кріп лен ня на ви чок чи тан ня, ро зу мін ня
про чи та но го, зна ход жен ня не об хід ної ін -
фор ма ції; тре ну ван ня в скла дан ні діа ло гів
і мік ро мо но ло гів за те мою; роз ви ток мов -
ної здо гад ки та мов лен нє вої ре ак ції, роз ви -
ток твор чих здіб нос тей; ви хо ван ня лю бо ві
до рід ної мо ви, фран цузь кої мо ви, фор му -
ван ня вмін ня пра цю ва ти в па рах, ак ти ві за -
ція за ці кав ле нос ті

Роз роб ка уро ку «За про шен ня у по до -
рож» з фран цузь кої мо ви в 5-му кла сі
Тка чук На дія Олек сан д рів на, учи тель
фран цузь кої мо ви, Со ло ни ців ський ко ле гі -
ум Дер га чів сько го р-ну Хар ків ської обл..
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко -
го — удос ко на лю ва ти мов лен нє ві вмін ня,

на вич ки ауді ю ван ня та чи тан ня; ак ти ві зу -
ва ти вжи ван ня лек си ки за те мою; фор му -
ва ти на вич ки ро бо ти з тес то ви ми за вдан -
ня ми; роз ви ва ти зо ро ву та слу хо ву пам’ять,
кон тек с ту аль ну здо гад ку; вмін ня ви слов -
лю ва ти свою дум ку; кре а тив ність; ви хо ву -
ва ти куль ту ру спіл ку ван ня, то ле ран т не
став лен ня до ду мок ін ших, умін ня пра цю -
ва ти в ко ман ді; за ці кав ле ність що до пі -
знан ня но во го

Інтег ро ва ні уро ки

Роз роб ка уро ку «Пів ніч на Аме ри ка та
її му зи ка» з при ро доз нав ст ва та му зич но -
го мис тец т ва в 4-му кла сі
Ба ра нен ко Лю бов Ана то лі їв на, учи тель по -
чат ко вих кла сів; Крав цо ва Іри на Во ло ди -
ми рів на, учи тель му зич но го мис тец т ва,
Пер во май ська шко ла № 16 ім. Ге роя Ра -
дянсько го Со ю зу Я. М. Ло бо ва 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 та яко го — озна -
йо ми ти з особ ли вос тя ми при ро ди й му зи ки
Пів ніч ної Аме ри ки; учи ти ви зна ча ти ха -
рак тер му зич ної мо ви пі сень аме ри кан -
сько го на ро ду, да ти уяв лен ня про джаз
і спі рі чу елс; роз ви ва ти пред мет ні й між -
пред мет ні ком пе тен т нос ті, умін ня пра цю -
ва ти з кар тою пів куль, за лу ча ти до пі зна -
валь ної ді яль нос ті, зба га чу ва ти слов ник;
ви хо ву ва ти ін те рес до му зич ної куль ту ри,
ви со кі мо раль ні якос ті

Роз роб ка уро ку «Укра ї на — моя Бать -
ків щи на» з ан г лій ської мо ви та ук ра -

їн ської лі те ра ту ри в 9-му кла сі
Бі лиць ка О. А., учи тель ан г лій ської мо ви;
Мі кіль чен ко А.О., учи тель ук ра їн ської
мови та лі те ра ту ри, Ли си чан ська шко ла
№ 13 Лу ган ської обл..
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — по пов ни ти і по гли -
би ти знан ня уч нів про Бать ків щи ну, роз ви -
ва ти мов ну і со ці о куль тур ні ком пе тен т -
ності, фор му ва ти куль ту ру вза є мо від но син
між людь ми, по ва гу до тра ди цій і зви ча їв
ук ра їн сько го на ро ду, ви хо ву ва ти по чут тя
пат рі о тиз му, спри я ти роз вит ку пі зна валь -
но го ін те ре су

Роз роб ка уро ку «По бу до ва лі ній них
ал го рит мів та їх ре алі за ція в про гра мах
(про ек тах)» з ін фор ма ти ки й гео гра фії
в 10-му кла сі
За ха ро ва Іри на Ві та лі їв на, учи тель ін фор -
ма ти ки; Друпп Оле на Вік то рів на, учи тель
гео гра фії, Бах мут ський НВК «За галь но ос -
віт ня шко ла I–III сту пе нів № 11 — ба га то -
про філь ний лі цей» До нець кої обл..
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му з муль ти ме дій ною під трим кою та
ме то дич ни ми до дат ка ми, ме та яко го — ак -
ту а лі зу ва ти і за крі пи ти ра ні ше ви вче ний
ма те рі ал, на вчи ти ся скла да ти лі ній ні ал го -
рит ми та про гра ми мо вою про гра му ван ня
Пас каль

Роз роб ка уро ку «Ро ман ти ка по до ро -
жей, ве лич на уки та знань як основ ний

па фос тво рів Жу ля Вер на» із за ру біж ної
лі те ра ту ри й гео гра фії в 6-му кла сі
Іва щен ко Оле на Ва си лів на,; Спір ко ва Оле -
на Олек сан д рів на, учи те лі-ме то дис ти ви -
щої ка те го рії, Ки їв ська гім на зія № 287.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку з муль ти -
ме дій ною під трим кою, освіт ня ме та яко -
го — до вес ти ве лич на уки та знань, си лу
люд сько го ро зу му; ілюс т ру ва ти по ети за -
цію ро ман ти ки по до ро жей при кла да ми
з тек с ту; роз кри ти об ра зи ре аль них до слід -
ни ків Афри ки (Д. Лі він г с то на, Р. Бер то на
та ін ших), а та кож ви га да них пер со на жів
(Ді ка Сен да, ку зе на Бе не дик та); уза галь ни -
ти на бу ті знан ня з різ них га лу зей на уки

Роз роб ка уро ку «Імен ник» з ук ра -
їнської мо ви та ін фор ма ти ки в 4-му

кла сі
Ка ку ша Ма рія Сер гі їв на, учи тель ін фор ма -
ти ки; Губ ка Світ ла на Ми ко ла їв на, учи тель
по чат ко вих кла сів, Кам’ян ська шко ла
№ 7 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 — уза галь ни ти знан ня
з те ми; удос ко на ли ти вмін ня зна хо ди ти
імен ни ки в тек с ті; ви роб ля ти на вич ки
правиль но го ор фо гра фіч но го пись ма; роз -
ви ва ти мов лен ня; ви хо ву ва ти ін те рес
до пред ме та, лю бов до рід ної мо ви й Бать -
ків щи ни, пі зна валь ний ін те рес; пе ре ві ри ти
знан ня, умін ня, на вич ки з ін фор ма ти ки;
роз ви ва ти ува гу, кміт ли вість, ло гіч не мис -
лен ня; ви хо ву ва ти лю бов до ін фор ма ти ки

Роз роб ка уро ку «По вер х не ві во ди
Укра ї ни. Ство рен ня та на ла год жен ня

діа грам» з гео гра фії та ін фор ма ти ки
у 8-му кла сі
Ко шу бін ська На та лія Ва си лів на, вчи тель
гео гра фії та еко но мі ки; Сміх Те тя на Олек -
сан д рів на, учи тель ін фор ма ти ки та ма те ма -
ти ки, Ки їв ська спе ці а лі зо ва на шко ла № 82
ім. Т. Г. Шев чен ка.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку 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 за галь ні особ ли вос ті
основ них річ ко вих сис тем Укра ї ни та їх ба -
сей нів; на вчи ти ви ко рис то ву ва ти на бу ті
знан ня; фор му ва ти вмін ня до би ра ти тип
діа гра ми від по від но до за вдан ня

Роз роб ка уро ку «Ви ди од но склад них
ре чень. Вве ден ня і ре да гу ван ня тек с -

ту» з ук ра їн ської мо ви та ін фор ма ти ки
в 11-му кла сі
Кузь мен ко Дмит ро Вік то ро вич, ви кла дач
ін фор ма ти ки; Ко лес ні ко ва Ва лен ти на Кос -
тян ти нів на, ви кла дач ук ра їн ської мо ви,
Хер сон ське учи ли ще куль ту ри.
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, на вчаль на ме та яко го — уза галь ни ти
ма те рі ал з те ми «Прос те ре чен ня», удос ко -
на лю ва ти вмін ня роз бо ру про сто го дво -
склад но го ре чен ня; по вто ри ти ви ди од но -
склад них ре чень; на вча ти ся на лаш то ву ва ти
про гра му-ре дак тор до ро бо ти, ство рю ва ти
тек с то вий до ку мент; до мог ти ся за сво єн ня
пра вил уве ден ня та фор ма ту ван ня тек с ту
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Роз роб ка уро ку «I love English. J’aime
le fran ais» з ан г лій ської та фран цузь -

кої мов у 6-му кла сі
Ма ке дон ська Ма рія Пи ли пів на, вчи тель
фран цузь кої мо ви; Асє є ва Те тя на Іва нів 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» 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 — фор му ва ти на -
вич ки ус но го мов лен ня з ви ко ри стан ням
бі лін г валь ної мо де лі на вчан ня шля хом
інтег ро ва но го уро ку; за крі пи ти вмін ня
спіл ку ва ти ся ан г лій ською та фран цузь кою
мо ва ми з те ми «Знай ом ст во»; роз ви ва ти
ком пе тен т ність в ауді ю ван ні; удос ко на лю -
ва ти вмін ня в пи сем но му мов лен ні; здій с -
ню ва ти між пред мет ні зв’яз ки че рез ан г лій -
ську та фран цузь ку мо ви; під ви щу ва ти мо -
ти ва цію го во рін ня

Роз роб ка уро ку «По до рож бу тер б ро -
да» з біо ло гії та основ здо ров’я у 8-му

кла сі
Ма рет н ко Оле на Ана то лі їв на, учи тель біо -
ло гії; Ни пор ка Світ ла на Во ло ди ми рів на,
учи тель основ здо ров’я, Бе ре зан ський НВК
Ки їв ської об лас ті.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко -
го — сис те ма ти зу ва ти знан ня з те ми, по -
гли би ти уяв лен ня про зв’язок між бу до вою
трав ної сис те ми й фун к ці я ми; роз ви ва ти
ін те рес до пред ме та, влас но го ор га ніз му,
твор чі здіб нос ті, ло гіч не мис лен ня, уяву,
вмін ня за сто со ву ва ти на бу ті знан ня для об -
ґ рун ту ван ня пра вил гі гі є ни і про фі лак ти ки
за хво рю вань; ви хо ву ва ти ба жан ня до три -
му ва ти ся здо ро во го спо со бу жит тя

Роз роб ка уро ку «Мит ро по лит Андрей
Шеп тиць кий — опі кун і ме це нат

укра їн сько го мис тец т ва» з ма те ма ти ки
та хрис ти ян ської ети ки в 7-му кла сі
Пет рів Ярос ла ва Ярос ла вів на, учи тель ма -
те ма ти ки; Хор ка ва Ми ро сла ва Ва си лів на,
учи тель хрис ти ян ської ети ки, 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 — роз ка за ти про Мит -
ро по ли та Шеп тиць ко го; роз кри ти не оці -
нен ну сто рін ку ме це нат ської ді яль нос ті
Мит ро по ли та на при кла ді йо го дов го літ -
ньої спів пра ці і фі нан со вої під трим ки од -
но го з най ви знач ні ших ук ра їн ських мит ців
пер шої тре ти ни ми ну ло го сто літ тя Олек си
Но ва ків сько го

Роз роб ка уро ку «Від ні ман ня і до да ван -
ня круг лих три циф ро вих чи сел. Лю ди на
та ін фор ма ція» з ма те ма ти ки та ін фор ма -
ти ки в 3-му кла сі
Си до рен ко Те тя на Ва си лів на, учи тель по -
чат ко вих кла сів; Се ме но ва Іри на Ва си лів -
на, учи тель ін фор ма ти ки, Лу бен ська шко -
ла № 2 Пол тав ської обл..
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, на вчаль на ме та яко го — за крі пи ти
вмін ня від ні ма ти і до да ва ти круг лі три -
цифро ві чис ла з пе ре хо дом че рез роз ряд,
розв’язу ва ти рів нян ня і за да чі; уза галь ни ти
по нят тя ін фор ма ція, ін фор ма цій ний про -

цес, по вто ри ти ви ди та при строї ін фор ма -
ції; за крі пи ти спо со би пе ре да ван ня ін фор -
ма ції та з’ясу ва ти її роль в жит ті лю ди ни

Роз роб ка уро ку «Лег ка про мис ло вість.
Ху дож ні про мис ли. Ви го тов лен ня ви ши -
то го чох ла для мо біль но го те ле фо ну»
з гео гра фії, тру до во го на вчан ня й на ро -
доз нав ст ва в 9-му кла сі
Со ло нен ко Ма рія Сте па нів на, учи тель
геогра фії; Гра бо ва Світ ла на Орес тів на,
учитель тру до во го на вчан ня; Кри виць ка
Зо ря на Во ло ди ми рів на, учи тель на ро доз -
нав ст ва, Тер но піль ська екс пе ри мен таль на
ком п лек с на шко ла мис тецтв ім. І. Ге ре ти.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко -
го — озна йо ми ти з га лу зя ми лег кої про -
мисло вос ті, їх ні ми най біль ши ми цен т ра ми,
по гли би ти знан ня про ху дож ні про мис ли
і ре мес ла Укра ї ни; роз ви ва ти вмін ня ко -
рис ту ва ти ся ат ла сом, кар та ми, таб ли ця ми;
ви хо ву ва ти лю бов до тра ди цій ук ра їн сько -
го на ро ду

Роз роб ка уро ку «Скла дан ня та ви го -
тов лен ня ві таль ної лис тів ки. Від тво -

рен ня ха рак те ру му зич но го тво ру» з ук -
ра їн ської мо ви, тру до во го на вчан ня й му -
зич но го ін стру мен та в 4-му кла сі
Ша най да Оль га Іго рів на, учи тель по чат ко -
вих кла сів; Гра бо ва Світ ла на Орес тів на,
учи тель тру до во го на вчан ня; Ма ци шин На -
дія Ми хай лів на, учи тель му зи ки по кла су
скрип ки, Тер но піль ська екс пе ри мен таль на
ком п лек с на шко ла мис тецтв ім. І. Ге ре ти.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко -
го — роз ши ри ти знан ня про зи мо ві свя та;
за крі пи ти знан ня про ви мо ги до на пи сан ня
ві таль ної лис тів ки; роз ви ва ти мов лен ня,
мис лен ня, твор чі здіб нос ті; зба га чу ва ти
слов ни ко вий за пас; ви го то ви ти ві таль ну
лис тів ку; спри я ти ви хо ван ню міц ної
внутріш ньої опо ри лю ди ни; ви хо ву ва ти
куль ту ру спіл ку ван ня, від чу ва ти «єди ний
ор га нізм» у ан сам б ле вій грі, ство рю ва ти
свят ко ву ат мо сфе ру уро ку

Роз роб ка уро ку «За сто су ван ня век то -
рів та три го но мет рич них фун к цій для
розв’язу ван ня за дач на рух ті ла» з фі зи ки
та ма те ма ти ки в 10-му кла сі
Ша по ва ло ва Вік то рія Ва лен ти нів на, учи -
тель фі зи ки; Пи во вар Ма рія Во ло ди ми рів -
на, учи тель ма те ма ти ки, Хар ків ська спе ці -
а лі зо ва на шко ла № 80.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку з муль ти -
ме дій ною під трим кою (ме ді ап ре зен та ція
до да єть ся), ме та яко го — фор му ва ти на -
вич ки розв’язу ван ня за дач на рух ті ла
за до по мо гою ма те ма тич них по нять; роз -
ши ри ти знан ня, діа па зон їх прак тич них за -
сто су вань; роз ви ва ти ро зу мо ву ді яль ність,
ло гіч не мис лен ня, уяву, гра фіч ну куль ту ру;
ви хо ву ва ти пі зна валь ний ін те рес

Роз роб ка бі нар но го уро ку «Іван
Франкo — ге ній ук ра їнськoгo нарoду.
Склад не ре чен ня» з ук ра їн ської мо ви
та лі те ра ту ри в 11-му кла сі
Бой ко На та лія Сте па нів на, учи тель ук ра їн -
ської мо ви та лі те ра ту ри, Львів ська шкoла
№ 7.

Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко -
го — роз кри ти зна чен ня ді яль нос ті мит ця,
за ці ка ви ти йо го твор чіс тю, спо ну ка ти до
чи тан ня, ви вчен ня мов; роз ви ва ти на вич ки
по шу ку ін фор ма ції, ви слов лю ван ня влас -
ної дум ки з при во ду про чи та но го та по чу -
то го; ви хо ву ва ти ці ле спря мо ва ність, ак тив -
ну гро ма дян ську по зи цію, лю бов до кни ги;
сис те ма ти зу ва ти знан ня, умін ня і на вич ки
з те ми «Склад не ре чен ня»; спри я ти роз -
вит ку ло гіч но го мис лен ня

Роз роб ка уро ку»Oskar Fingal O’Fla -
hertie Wills Wilde «The Picture of

Dorian Gray» із за ру біж ної лі те ра ту ри
та ан г лій ської мо ви
Він нік Ка те ри на Бо ри сів на, ви кла дач за ру -
біж ної ля те ра ту ри, Хер сон ське учи ли ще
куль ту ри.
Ано та ція: План-кон с пект за нят тя з муль ти -
ме дій ною під трим кою, на вчаль на ме та яко -
го — ви світ ли ти го лов ні ві хи жит тє во го
та твор чо го шля ху О. Уайль да, роз кри ти
особ ли вос ті ес те ти ки пись мен ни ка; роз -
гля ну ти го лов ні ас пек ти ро ма ну «Пор т рет
До рі а на Грея»; да ти ви зна чен ня по нят тям
ес те тизм, па ра докс, ге до нізм; про сте жи ти
жит тє вий шлях го лов но го ге роя як ду хов ну
де гра да цію осо бис тос ті; роз ши рю ва ти
слов ни ко вий за пас ан г лій ської лек си ки

Роз роб ка уро ку «А. К. Дойль. «Со ба ка
Бас кер ві лів». The detective genre of cine -
ma tography» із за ру біж ної лі те ра ту ри
та ан г лій ської мо ви в 7-му кла сі
Гла дун Оле на Яків на, Учи тель за ру біж ної
лі те ра ту ри, учи тель ан г лій ської мо ви, Лох -
виць ка гім на зія № 1 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 —
озна йо ми ти з окре ми ми фак та ми біо гра фії
Арту ра Ко нан Дой ля, з іс то рією ство рен ня
де тек ти ву, да ти ви зна чен ня лі те ра тур ним
по нят тям, за ці ка ви ти зміс том тво ру, ви хо -
ву ва ти ін те рес до де тек тив ної лі те ра ту ри,
роз ви ва ти на вич ки ло гіч но го мис лен ня,
під су му ва ти знан ня про кі не ма тог раф

Роз роб ка уро ку «До да ван ня і від ні ман -
ня в ме жах 100. Круг лі чис ла. Істин ні
та хиб ні ви слов лю ван ня. На ша пла не -
та — Зем ля. Чо му від бу ва єть ся змі на пір
ро ку» з ма те ма ти ки та при ро доз нав ст ва
в 2-му кла сі
Ді ден ко Оле на Іва нів на, учи тель по чат ко -
вих кла сів, Хар ків ська шко ла № 153.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко -
го — за крі пи ти вмін ня та на вич ки до да ван -
ня та від ні ман ня в ме жах 100, по вто ри ти
по нят тя «круг лі чис ла», про дов жи ти ро бо -
ту з іс тин ни ми та хиб ни ми ви слов лю ван ня -
ми, удос ко на лю ва ти на вич ки розв’язан ня
за дач, роз ши ри ти знан ня про Зем лю, да ти
уяв лен ня про її рух, змі ну пір ро ку; роз ви -
ва ти ло гіч не мис лен ня, пам’ять, ува гу, спо -
сте реж ли вість, фан та зію, ро зум; ви хо ву ва -
ти лю бов до ма те ма ти ки, ін те рес до явищ
при ро ди

Роз роб ка уро ку «Ве ли ка бук ва в на -
звах міст, сіл, мо рів, рі чок і гір» з ук ра їн -

КАТАЛОГ ПЕДАГОГІЧНИХ МАТЕРІАЛІВ

Усі представлені роботи опубліковані на веб-сайті видавництва:
http://osvita.ua/school/lessons_summary/ Передплатний індекс 21853 21



ської мо ви, чи тан ня та при ро доз нав ст ва
в 2-му кла сі
Дро бот Ал ла Ві та лі їв на, учи тель по чат -
кових кла сів, Ва ту тін ська шко ла № 2
ім. М. Ф. Ва ту ті на Чер ка ської обл..
Ано та ція: План-кон с пект уро ку з муль ти -
ме дій ною під трим кою (ме ді ап ре зен та ція
до да єть ся), ме та яко го — по гли би ти знан ня
про вжи ван ня ве ли кої лі те ри; фор му ва ти
вмін ня пра виль но пи са ти на зви; спри я ти
зба га чен ню й ак ти ві за ції слов ни ко во го за -
па су; роз ви ва ти вмін ня спо сте рі га ти; ви хо -
ву ва ти лю бов до Бать ків щи ни, куль ту ру
спіл ку ван ня

Роз роб ка уро ку «Ро дин ні сто сун ки.
Обов’яз ки ді тей у сім’ї» з основ здо ров’я,
при ро доз нав ст ва та ук ра їн ської мо ви
в 3-му кла сі
Ки ри чен ко Люд ми ла Олек сі 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 на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — роз ши ри ти і за крі -
пи ти уяв лен ня про те, що здо ров’я — го -
лов не ба гат ст во лю ди ни; фор му ва ти го тов -
ність ді тей сві до мо вес ти здо ро вий спо сіб
жит тя; за крі пи ти знан ня про ко рис ні ко па -
ли ни та їх ви ко ри стан ня у жит ті лю ди ни;
ак ту а лі зу ва ти знан ня про вжи ван ня апос т -
ро фа, до бір слів-си но ні мів

Роз роб ка уро ку «Впра ви на за сво єн ня
таб ли ці до да ван ня і від ні ман ня чис ла 3»
з ма те ма ти ки і при ро доз нав ст ва в 1-му
кла су
Кли ма но ва Ва лен ти на Ми хай лів на, учи -
тель по чат ко вих кла сів, Но во град-Во лин -
ська шко ла № 7 Жи то мир ської обл..
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — уза галь ни ти і сис -
тема ти зу ва ти до да ван ня і від ні ман ня 3 в ме -
жах 10 і з пе ре хо дом че рез де ся ток; фор му -
ва ти об чис лю валь ні на вич ки в ме жах
ви вче них ви пад ків, удос ко на лю ва ти вмін ня
розв’язу ва ти за да чі роз ви ва ти ло гіч не мис -
лен ня, умін ня ана лі зу ва ти і ро би ти ви снов -
ки; ви хо ву ва ти пра цез дат ність, куль ту ру
спіл ку ван ня і спів пра ці, лю бов до при ро ди

Роз роб ка ін тег ро ва но го уро ку «Про
мій Хар ків — мо їм уч ням» з ук ра їн ської
та ан г лій ської мов у 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.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — на вча ти до би ра ти
ко му ні ка тив но до ціль ні мов ні за со би під
час по бу до ви різ них тек с тів; фор му ва ти
вмін ня зі став ля ти зов ні схо жі мов ні яви ща,
різ ні за сти лем тек с ти; зба га чу ва ти слов -
ник си но ні ма ми, ан то ні ма ми, іс то рич ною
лек си кою, зба га чу ва ти ан г лій ський слов -
ник; роз ви ва ти фан та зію, мис лен ня; удос -
ко на лю ва ти на вич ки пра во пи су

Роз роб ка уро ку «По шу ки скар бів»
з фіз куль ту ри та ук ра їн ської лі те ра ту ри
в 5-му кла сі
Ко но бас Окса на Ми хай лів на, учи тель ук -
ра їн ської мо ви та лі те ра ту ри, Кам’ян ська
шко ла № 7 Дніп ро пет ров ської обл..

Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко -
го — по вто ри ти ТБ на уро ках ФК; на вчи ти
пра цю ва ти ко ман дою; за крі пи ти знан ня
з лег кої ат ле ти ки; спри я ти ду хов но му й фі -
зич но му зро стан ню; уза галь ни ти ма те рі ал
про твор чість пись мен ни ків, по нять з те о -
рії лі те ра ту ри; роз ви ва ти ло гіч не мис лен -
ня, умін ня аку му лю ва ти знан ня під час ви -
ко нан ня фі зич них вправ на пев них ета пах;
ви хо ву ва ти лю бов до лі те ра ту ри, мит ців,
кни ги

Роз роб ка уро ку «Впра ви на до ціль не
ви ко ри стан ня при кмет ни ків у мов -

лен ні» з ук ра їн ської мо ви та при ро доз -
нав ст ва в 4-му кла сі
Ко роль чук Ні на Сте па нів 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 — прак тич но озна йо -
ми ти із сту пе ня ми по рів нян ня при кмет ни -
ків; про вес ти до слід жен ня за фор ма ми
при кмет ни ків най ви що го сту пе нів; на вча -
ти ви ко рис то ву ва ти сту пе ні при кмет ни ків
у мов лен ні; зба га чу ва ти слов ни ко вий за -
пас; фор му ва ти мов лен нє ві на вич ки; ви хо -
ву ва ти лю бов до рід ної мо ви, при ро ди

Роз роб ка ін тег ро ва но го уро ку «Спі ву -
ча кра са рід но го краю» з при ро доз нав ст -
ва та му зи ки в 2-му кла сі
Кос тог риз Ма ри на Ва си лів на, учи тель по -
чат ко вих кла сів, Кам’ян ська шко ла № 42
Дніп ро пет ров ської обл..
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко -
го — по глиб лю ва ти знан ня про зв’язок між
жит тє вим зміс том му зич но го тво ру і йо го
вмін ням че рез за со би му зич ної ви раз 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, на вич -
ки чис то го ін то ну ван ня; ви хо ву ва ти лю бов
до всьо го пре крас но го, бе реж не став лен ня
до всьо го жи во го

Роз роб ка уро ку «Ре лі гія та мо раль»
з ан г лій ської мо ви та хрис ти ян ської

ети ки у 8-му кла сі
Ку лик Те тя на Іва нів на, 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), ме та яко го —
до по мог ти уч ням зро зу мі ти зв’язок ре лі гії
та мо ра лі; озна йо ми ти з ук ра їн ськи ми
право слав ни ми свя ти ня ми; за лу чи ти до об -
го во рен ня проб ле ми мар но вір ст ва та упе -
ред жень; по ши ри ти знан ня про ре лі гій ні
тра ди ції та свя та

Роз роб ка уро ку «В. Сте фа ник. «Ка -
мін ний хрест» з ук ра їн ської лі те ра ту -

ри та іс то рії Укра ї ни в 10-му кла сі
Ма ка рен ко Не ля Ва си лів на, Ло пат ко Ва ле -
рія Андрі їв на, Ключ ні ко ва Алі на Олек сан д -
рів на, Гре бін ка Ва лен ти на Ва си лів на, учи -
те лі, Кам’ян 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 — ство ри ти ду хов ну

атмо сфе ру, яка вве ла б у світ бо лю й лю бо -
ві го лов но го пер со на жа но ве ли; фор му ва -
ти внут ріш нє пе ре ко нан ня в то му, що лю -
ди на бу ває по-справ ж ньо му щас ли ва ли ше
на сво їй зем лі; зба га чу ва ти мен таль ний
досвід но ви ми об’єк тив ни ми оцін ка ми й
по гля дами

Роз роб ка уро ку «Жи ву чи в те пе ріш -
ньо му, пам’ятай про ми ну ле і за гля -

дай у май бут нє» з ук ра їн ської лі те ра ту ри
та ис то рії Укра ї ни в 9-му кла сі
Ма ка рен ко Не ля Ва си лів на, Ло пат ко Ва ле -
рія Андрі їв на, Ключ ні ко ва Алі на Олек сан д -
рів на, Гре бін ка Ва лен ти на Ва си лів на, учи -
те лі, Кам’ян 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 — опра цю ва ти ідей но-
ху дож ній зміст по еми Т. Шев чен ка «Кав -
каз», з’ясу ва ти уза галь не ну ідею тво ру.
Оха рак те ри зу ва ти на ці о наль ну проб ле ма -
ти ку тво ру Та ра са Шев чен ка «Кав каз»
у су час но му кон тек с ті, фор му ва ти вмін ня
зла год же но пра цю ва ти в гру пах, роз ви -
вати кри тич не мис лен ня, ви хо ву ва ти по -
чуття со лі дар нос ті з ін ши ми на ро да ми в їх
бороть бі за ви зво лен ня від гні ту, по чут тя
на ці о наль ної гід нос ті та ша ну, по ва гу
до бор ців за во лю сво го на ро ду, пат рі о -
тизму

Роз роб ка уро ку «Езо по ви ми шля ха ми.
Роз ви ток жан ру бай ки у сві то вій лі те ра -
ту рі. Роз роб ка кла сич них сю же тів і ав тор -
ська са мо бут ність бай ка рів» з ук ра їн ської
і за ру біж ної лі те ра ту ри та ма лю ван ня
в 6-му кла сі
Ман д зюк Окса на Юрі їв на, учи тель ук ра їн -
ської мо ви та лі те ра ту ри, Хмель ницький
НВК № 10.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — озна йо ми ти ся з іс то -
рич ним шля хом бай ки; ді зна ти ся ба га то ці -
ка во го з жит тя най ві до мі ших бай ка рів;
ана лі зу ва ти та ко мен ту ва ти про чи та не,
виді ля ти основ ну дум ку кож ної бай ки; зна -
хо ди ти спіль не і від мін не у бай ках трьох
ав то рів; усві до ми ти важ ли вість са мо кри -
тич но го по гля ду для успіш ної жит тє ді яль -
нос ті лю ди ни

Роз роб ка уро ку «При ро да скрізь од на»
з лі те ра тур но го чи тан ня та при ро доз нав -
ст ва в 2-му кла сі
Огій чен ко Оле на Іва нів на, учи тель по чат -
ко вих кла сів, КЗО «Спе ці а лі зо ва на шко ла
№ 13» м. Дніп ро.
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 твор чо пра цю ва ти над тек с том; зба -
га чу ва ти слов ни ко вий за пас; роз ви ва ти
смис ло ву та об раз ну пам’ять, умін ня уза -
галь ню ва ти, кміт ли вість, швид кість мис -
лен ня, твор чі мож ли вос ті; при щеп лю ва ти
вмін ня куль тур но по во ди ти ся на при ро ді;
ви хо ву ва ти лю бов до при ро ди, тур бот ли ве
став лен ня до неї

Роз роб ка уро ку «Інте лек ту аль на гра
«Мо воз нав ці» з ук ра їн ської та ан г лій ської
мов у 7-му кла сі
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Пі соць ка Те тя на Сер гі їв на, учи тель ан -
глійської мо ви, Зе ле но доль ська шко ла № 2
Апос то лів сько го р-ну Дніп ро пет ров -
ської обл..
Ано та ція: План-кон с пект бі нар но го уро ку
з ук ра їн ської та ан г лій ської мов

Роз роб ка уро ку «Зай май ся фіз куль -
ту рою!» з основ здо ров’я та фі зич ної

куль ту ри в 2-му кла сі
Сма чи ло Ган на Іго рів на, учи тель по чат ко -
вих кла сів, Кам’ян ська шко ла № 18 Дніп ро -
пет ров ської обл..
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко -
го — фор му ва ти пе ре ко нан ня, що рух і здо -
ров’я вза є мо пов’яза ні, сис те ма тич ні за нят -
тя фі зич ни ми впра ва ми ко рис ні; роз ви ва -
ти ба жан ня про во ди ти своє жит тя в ру сі:
пра цю ва ти над со бою, зай ма ти ся спор том;
за лу ча ти ді тей до ди дак тич них ігор, фі -
зичних вправ, ви хо ву ва ти ба жан ня вес ти
здо ро вий спо сіб жит тя

Роз роб ка уро ку «В свя то Різ д ва ста -
ють ся ди ва»з лі те ра тур но го чи тан ня

й об ра зот вор чо го мис тец т ва в 2-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, на вчаль на ме та яко го — озна -
йоми ти з твор чіс тю М. Сав ки; спри я ти
роз ши рен ню ко ла чи таць ких ін те ре сів,
удос ко на лю ва ти на вич ки ви раз но го чи -
тан ня; фор му ва ти вмін ня ана лі зу ва ти, уза -
галь ню ва ти, ро би ти ви снов ки з про чи та -
но го; озна йо ми ти ся з сим во лі кою Різ д вя -
них свят

Роз роб ка уро ку «Обов’яз ки в сім’ї»
з пред ме та «я і світ» в 3-му кла сі
Чвер т ка Ва лен ти на Вік то рів на, учи тель
почат ко вих кла сів, На деж дів ський НВК
(за галь но ос віт ня шко ла І—ІІІ сту пе нів —
до шкіль ний на вчаль ний за клад) Кри во -
різь ко го р-ну Дніп ро пет ров ської обл..
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко -
го — роз кри ти по нят тя «ро дин ні вза є -
мини»; по гли би ти знан ня про обов’яз ки
чле нів сім’ї; ви зна чи ти, яку роль у жит ті
лю ди ни ві ді грає сім’я та чо му не об хід ні
вза є мо по ва га, до по мо га, чуй ність; роз ви ва -
ти на вич ки та вмін ня ха рак те ри зу ва ти по -
ве дін ку в сім’ї; розв’язу ва ти си ту а тив ні за -
вдан ня; роз ви ва ти мис лен ня, мов лен ня; ви -
хо ву ва ти ба жан ня до по ма га ти бать кам,
роз ви ва ти пат рі о тизм, по ва гу до ро ди ни

Роз роб ка уро ку «По шу ки скар бів»
з фіз куль ту ри та ук ра їн ської лі те ра ту ри
в 5-му кла сі
Шин Ін на Ле о ні дів на, учи тель фі зич ної
куль ту ри, Кам’ян ська шко ла № 7 Дніп ро -
пет ров ської обл..
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко -
го — по вто ри ти ТБ на уро ках ФК; на вчи ти
пра цю ва ти ко ман дою; за крі пи ти знан ня
з лег кої ат ле ти ки; спри я ти ду хов но му й фі-
зич но му зро стан ню; уза галь ни ти ма те рі ал
про твор чість пись мен ни ків, по нять з те о -
рії лі те ра ту ри; роз ви ва ти ло гіч не мис лен -
ня, умін ня аку му лю ва ти знан ня під час ви -

ко нан ня фі зич них вправ на пев них ета пах;
ви хо ву ва ти лю бов до лі те ра ту ри, мит ців,
кни ги

Роз роб ка за хо ду «Укра ї на — моя
Бать ків щи на» для стар шої гру пи до -

шкіль но го ві ку
Яблон ська Лю бов Яки мів на, ви хо ва тель,
Ва си лів ський ДНЗ № 5 «Со неч ко» За по -
різь кої обл..
Ано та ція: Кон с пект ін тег ро ва но го за нят тя
для ді тей стар шої гру пи до шкіль но го на -
вчаль но го за кла ду

Інфор ма ти ка

Роз роб ка уро ку «Ство рен ня гра фіч -
них зоб ра жень за по да ним пла ном»

з ін фор ма ти ки в 5-му кла сі
Бі лу сяк Лі дія Ва си лів на, учи тель ма те ма -
тики та ін фор 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 з муль ти -
ме дій ною під трим кою, ме та яко го — озна -
йо ми ти з пла ну ван ням по бу до ви зоб ра -
жен ня та ство рен ням ма люн ків на осно ві
пла ну, сфор му ва ти на вич ки ство рен ня
ком по зи ції із за сто су ван ням ре дак то ра
Paint; роз ви ва ти спо сте реж ли вість, об раз -
не мис лен ня, умін ня ана лі зу ва ти, твор чі
здіб нос ті; ви хо ву ва ти ін фор ма цій ну ком -
пе тен т ність, ес те тич ний смак, на ці о наль ну
са мо сві до мість

Роз роб ка уро ку «Скла дан ня та ви ко -
нан ня ал го рит мів з по вто рен ням

і роз га лу жен ням у се ре до ви щі Scratch»
з ін фор ма ти ки в 7-му кла сі
Ва силь ко вич Ві ра Ми ко ла їв на, учи тель ін -
фор ма ти ки, Дніп ров ський НВК № 66.
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 — озна йом лю ва ти
з ал го рит міч ною струк ту рою роз га лу жен -
ня і по вто рен ня, на вчи ти скла да ти та ви ко -
ну ва ти та кі ал го рит ми; роз ви ва ти ло гіч не,
ал го рит міч не мис лен ня, пі зна валь ний ін те -
рес, пам’ять, твор чу уяву, уваж ність; фор -
му ва ти вмін ня ко рис ту ва ти ся на бу ти ми
знан ня ми, са мо стій но прий ма ти рі шен ня,
роз ши рю ва ти на вич ки са мо стій ної ро бо ти
на комп’юте рі

Роз роб ка уро ку «Інфор ма ція та по ві -
дом лен ня. Інфор ма цій ні про це си.

Осно ви ро бо ти з комп’юте ром» з ін фор ма -
ти ки в 5-му кла сі
За ну да Альо на Ми ко ла їв на, учи тель ін фор -
ма ти ки та тру до во го на вчан ня, 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 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 рі вень знань, умінь, на ви чок,
сфор мо ва них на по пе ред ніх уро ках; роз ви -
ва ти ува гу, кміт ли вість, ло гіч не мис лен ня;
ви хо ву ва ти ак тив ність, ко му ні ка бель ність
і вмін ня пра цю ва ти в ко ман ді, по ва гу до ін -
фор ма ти ки

Ме то дич ний по сіб ник «Прак тич ні ро -
бо ти з те ми «Тек с то вий про це сор»

з ін фо ма ти ки в 6-х — 8-х кла сах
Ка лен ський Вік тор Сте па но вич, учи тель
фі зи ки та ін фор ма ти ки, Ко рос тен ський мі -
ський ко ле гі ум.
Ано та ція: Ма те рі а ли, що міс тять ся в по сіб -
ни ку, мо жуть бу ти ви ко ри ста ні вчи те ля ми
ін фор ма ти ки при ви вчен ні те ми «Тек с то -
вий ре дак тор»

Роз роб ка уро ку «Алго рит ми з роз га лу -
жен ням. Ба зо ва ал го рит міч на струк ту ра
роз га лу жен ня» з ін фо ма ти ки 7-му кла сі
Ка лі щук Іри на Вік то рів на, учи тель ін фор -
ма ти ки, Ста ро ви жів ський НВК «За галь но -
ос віт ня шко ла І–ІІІ сту пе ня-гім на зія»
Волин ської обл..
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — озна йо ми ти з ал го -
рит міч ною струк ту рою роз га лу жен ня,
сфор му ва ти на вич ки фор маль но ви ко -
нува ти ал го рит ми з роз га лу жен ням, за -
кріпити знан ня про умов не ви слов лю вання
«Якщо — то — інак ше», на вчи ти скла да ти
та ви ко ну ва ти ал го рит ми з роз га лу жен -
ням; роз ви ва ти ло гіч не та ал го рит міч не
мис лен ня; пам’ять, твор чу уяву; фор му ва ти
вмін ня ко рис ту ва ти ся на бу ти ми знан ня ми
і роз ши рю ва ти їх, при щеп лю ва ти на вич ки
са мо стій ної ро бо ти на комп’ю тері

Роз роб ка уро ку «Фор ма ту ван ня сто -
рі нок тек с то во го до ку мен та та йо го

друк» з ін фор ма ти ки в 5-му кла сі
Лесь На талІя Сер гі їв на, учи тель ін фор ма -
ти ки, Ва ра ська шко ла № 1 Рів нен ської обл..
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му з муль ти ме дій ною під трим кою
та ме то дич ни ми до дат ка ми, на вчаль на ме та
яко го — озна йо ми ти з прин ци па ми фор ма -
ту ван ня сто рі нок тек с то во го до ку мен та;
ви ро би ти на вич ки та вмін ня ви ко рис то ву -
ва ти фор ма ту ван ня при ро бо ті зі сто рін ка -
ми; удос ко на лю ва ти на вич ки фор ма ту ван -
ня тек с ту

Ме то дич на роз роб ка «Скла до ві ком -
п’юте рів та їх при зна чен ня» з ін фор ма ти -
ки в 5-му кла сі
Мат ві єн ко Андрій Во ло ди ми ро вич, учи -
тель ін фор ма ти ки, Уман ська шко ла № 5
ім. В. І. Чуй ко ва Чер ка ської обл..
Ано та ція: Ме ді ап ре зен та ція до уро ку

Роз роб ка уро ку «По бу до ва діа грам
у се ре до ви щі таб лич но го про це со ра»

з ін фор ма ти ки в 7-х, 8-х, 10-х кла сах
Мель ник Оле на Пет рів на, учи тель ін -
форма ти ки, Ва ра ська шко ла № 1 Рів нен -
ської обл..
Ано та ція: Роз роб ка уро ку на за яв ле ну те му
з муль ти ме дій ни ми до дат ка ми

Роз роб ка уро ку «При зна чен ня, мож ли -
вос ті та кла си фі ка ція сис тем об роб ки тек -
с тів» з ін фо ма ти ки в 9-му кла сі
На бо ка Вік то рія Во ло ди ми рів на, учи тель
ма те ма ти ки, Ві тів ський НВК «До шкіль ний
на вчаль ний за клад — за галь но ос віт ня
школа І—ІІ сту пе нів» Чи ги рин сько го р-ну
Чер ка ської обл..
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Ано та ція: План-кон с пект уро ку з муль ти -
ме дій ною під трим кою, ме та яко го — роз -
гля ну ти при зна чен ня й мож ли вос ті сис тем
об роб ки тек с тів; кла си фі ка цію сис тем об -
роб ки тек с тів; увес ти по нят тя тек с то во го
ре дак то ра, тек с то во го до ку мен та; сфор му -
ва ти вмін ня за ван та жу ва ти тек с то вий ре -
дак тор; ви хо ву ва ти від по ві даль ність за свої
знан ня

Роз роб ка уро ку «Ство рен ня рас т ро вих
зоб ра жень» з ін фор ма ти ки в 9-му кла сі
Олій ни чен ко Світ ла на Ста ніс ла вів на, учи -
тель ін фор ма ти ки, 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 — від пра цю ва ти на вич -
ки ро бо ти з гра фіч ним ре дак то ром; фор -
мува ти вмін ня ство рю ва ти та ре да гу ва ти
рас т ро ві гра фіч ні зоб ра жен ня; роз ви ва ти
твор чі здіб нос ті, кре а тив ність, удос ко -
налю ва ти на вич ки ро бо ти; ви хо ву ва ти:
есте тич ні сма ки; фор му ва ти на ці о наль ну
са мо сві до мість, по ва гу до іс то рич ної та
куль тур ної спад щи ни на ших пред ків під
час ви вчен ня ін фор ма ти ки

Роз роб ка уро ку «Фор ми по дан ня ал го -
рит мів. Ба зо ві ал го рит міч ні струк ту ри»
з ін фор ма ти ки в 11-му кла сі
По кидь ко Іри на Фе до рів на, ви кла дач ін -
фор ма ти ки, Снов ське ви ще про фе сій не
учи ли ще лі со во го гос по дар ст ва Чер ні гів -
ської обл..
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко -
го — озна йо ми ти з фор ма ми по дан ня ал го -
рит мів і ба зо ви ми струк ту ра ми ал го рит мів,
роз гля ну ти їх гра фіч ні схе ми, фор му ва ти
на вич ки ви ко ри стан ня гра фіч них схем при
розв’язу ван ні за дач; роз ви ва ти ло гіч не
мис лен ня уч нів, охай ність, уваж ність, зо -
се ред же ність, об раз не мис лен ня; на вич ки
са мо стій нос ті; ви хо ву ва ти уваж ність, вза є -
мо по ва гу, дис цип лі но ва ність, пра цьо ви -
тість, ці ка вість до пред ме та

Роз роб ка уро ку «Розв’язан ня за дач
з те ми «Алго рит ми з роз га лу жен ням та

по вто рен ням» з ін фор ма ти ки в 7-му кла сі
Скі да нюк На дія Дмит рів на, учи тель ін фор -
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 з муль ти ме дій ною під трим кою, ме -
та яко го — ви ко рис та ти на вич ки ство рен -
ня ал го рит мів у се ре до ви щі Scratch; опи -
сува ти ал го рит ми різ ни ми спо со ба ми,
ви ко рис то ву ю чи різ ні ба зо ві струк ту ри ал -
го рит мів; ви хо ву ва ти дбай ли ве став лен ня
до комп’ютер ної тех ні ки, то ле ран т не став -
лен ня до то ва ри шів, ак тив ність, пра цьо ви -
тість; роз ви ва ти ал го рит міч не і ло гіч не
мис лен ня; вмін ня скла да ти ал го рит ми;
вмін ня уза галь ню ва ти, мір ку ва ти

Роз роб ка уро ку «Алго рит ми з по вто -
рен ням» з ін фор ма ти ки в 7-му кла сі
Ча лен ко Альо на Іго рів на, учи тель ін фор ма -
ти ки, Кам’ян ська шко ла № 28 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 уч нів за пи -

су ва ти ал го ритм з по вто рен ням у ви гля ді
по слі дов нос ті ко манд ви ко нав ця

Роз роб ка уро ку «Ство рен ня тек с то во го
до ку мен та, що міс тить об’єк ти різ них ти -
пів» з ін фор ма ти ки для 8-го кла су
Ча лен ко Альо на Іго рів на, учи тель ін фор ма -
ти ки, Кам’ян ська шко ла № 28 Дніп ро пет -
ров ської обл..
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко -
го — роз ши рю ва ти й по глиб лю ва ти знан ня
про мож ли вос ті тек с то во го про це со ра;
роз ви ва ти твор чий під хід до ро бо ти, ство -
рю ва ти си ту а ції за ці кав ле нос ті та по зи тив -
ні емо ції сто сов но на вчаль ної ді яль нос ті;
ви хо ву ва ти сві до му дис цип лі ну, бе реж ли -
ве став лен ня до об лад нан ня, фор му ва ти
пра це люб ну осо бис тість

Істо рія Укра ї ни

Роз роб ка уро ку «Слов’ян ські по се лен -
ня та жит ла» з іс то рії Укра ї ни в 7-му кла сі
спе ці аль ної шко ли
Бі ло бро вець С.О., учи тель іс то рії, Кми тів -
ська спе ці аль на шко ла-ін тер нат 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 — сфор му ва ти уяв лен -
ня про жит ло дав ніх слов’ян, по зна йо ми ти
з по бу том слов’ян, до вес ти, що ук ра їн ці є
на щад ка ми дав ніх слов’ян, роз ви ва ти вмін -
ня ана лі зу ва ти іс то рич ні фак ти, по рів ню -
ва ти їх з сьо го ден ням, ко ре гу ва ти ло гіч не
мис лен ня, до віль ну ува гу, по пов ню ва ти
слов ни ко вий за пас, зміц ню ва ти пам’ять,
ви хо ву ва ти пат рі о тизм, по ва гу до іс то рич -
но го ми ну ло го Укра ї ни

Роз роб ка уро ку «Про гра мо ві до ку мен -
ти Ки ри ло-Ме фо ді їв сько го брат ст ва» з іс -
то рії Укра ї ни в 9-му кла сі
Боб ро ва На дія Зі но ві їв на, учи тель іс то рії,
По лон ська шко ла № 2 Хмель ницької обл..
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — оха рак те ри зу ва ти
про гра мо ві до ку мен ти, ви зна чи ти основ ні
ці лі Ки ри ло-Ме фо ді їв сько го брат ст ва,
вплив на роз гор тан ня на ці о наль но-ви -
зволь но го ру ху в Укра ї ні; роз ви ва ти вмін ня
пра цю ва ти з до ку мен та ми та ін ши ми іс то -
рич ни ми дже ре ла ми, ана лі зу ва ти їх, ро би -
ти ви снов ки, по рів нян ня, ви слов лю ва ти
дум ки, фор му ва ти клю чо ві ком пе тен т нос -
ті; ви хо ву ва ти по чут тя лю бо ві до Бать ків -
щи ни і сво го на ро ду

Роз роб ка уро ку «По всяк ден не жит тя
ук ра їн ців кін ця ХVІІІ ст. — пер шої по ло -
ви ни ХІХ ст.»
Боб ро ва На дія Зі но ві їв на, учи тель іс то рії,
По лон ська шко ла № 2 Хмель ницької обл..
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — оха рак те ри зу ва ти
став лен ня Ро сій ської та Ав ст рій ської ім пе -
рій до ук ра їн ських зе мель; про ана лі зу ва ти
по всяк ден не жит тя на при кін ці ХVIII —
у пер шій по ло ви ні ХІХ ст.; роз ва ти на вич -
ки са мо стій ної ро бо ти, ро бо ти в гру пах,
умін ня ана лі зу ва ти, по рів ню ва ти, уза галь -
ню ва ти, фор му ва ти ком пе тен т ніс ну оцін -

ку; ви хо ву ва ти ін те рес до ви вчен ня по -
всяк ден но го жит тя ук ра їн сько го на ро ду

Роз роб ка уро ку «Укра їн ські зем лі на -
при кін ці 50-х ро ків XVII — на по чат -

ку XVIII сто літ тя. Укра ї на на пе ре ти ні по -
лі тич них ін те ре сів геть ма нів і дер жав»
з іс то рії Укра ї ни у 8-му кла сі
Буб лей ник На та лія Ми ко ла їв на, учи тель іс -
то рії, Кам’ян ська шко ла № 28 Дніп ро пет -
ров ської обл..
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко -
го — по зна йо ми ти з пи тан ня ми, що по ста -
ли по смер ті Хмель ницько го, до по мог ти
збаг ну ти склад ність си ту а ції пі сля 27 лип ня
1657 p., спро бу ва ти ви зна чи ти при чи ни
втру чан ня Мос ков ської дер жа ви у спра ви
Укра ї ни-Геть ман щи ни; ви зна чи ти роль
І. Ви гов сько го в роз бу до ві Укра їн ської дер -
жа ви; роз ви ва ти вмін ня ана лі зу ва ти фак ти
і по дії, да ва ти ха рак те рис ти ку іс то рич ним
ді ячам; ар гу мен то ва но й ла ко ніч но ви слов -
лю ва ти дум ку; ви хо ву ва ти по ва гу до ми ну -
ло го ук ра їн сько го на ро ду, йо го ви дат них
ді ячів

Роз роб ка уро ку «Куль ту ра Укра ї ни
в ро ки вій ни» з іс то рії Укра ї ни в 11-му
кла сі
Віт рук Люд ми ла Во ло ди ми рів на, учи тель
іс то рії та пра во знав ст ва, Виш го ро доць ка
шко ла Ла но вець ко го р-ну Тер но піль-
 ської обл..
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко -
го — сха рак те ри зу ва ти роз ви ток ук ра їн -
ської куль ту ри в ро ки вій ни, по гли би ти
знан ня про її здо бут ки та ді ячів, по ка за ти
зна чи мість куль тур них на дбань у до сяг -
нен ні пе ре мо ги; роз ви ва ти вмін ня кри тич -
но мис ли ти: ана лі зу ва ти, оці ню ва ти і ко -
мен ту ва ти фак ти і до ку мен ти; ви ко рис то -
ву ва ти знан ня з ін ших пред ме тів, до дат ко ві
дже ре ла; спри я ти ви хо ван ню ви со ких мо -
раль них якос тей; ін те ре су до ук ра їн ської
куль ту ри, гор дос ті за свій на род

Роз роб ка уро ку «Вій сько ве мис тец т во,
тра ди ції та по бут ук ра їн сько го ко зац т ва»
з іс то рії Укра ї ни у 8-му кла сі
Гре бін ка Ва лен ти на Ва си лів на, учи тель
істо рії, Кам’ян 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 — ви зна чи ти особ ли -
вос ті вій сько во го мис тец т ва ук ра їн сько го
ко заць ко го вій ська; з’ясу ва ти ха рак тер ні
ри си тра ди цій і по бу ту; роз ви ва ти твор че
уяв лен ня, умін ня пра цю ва ти з дже ре ла ми,
фор му лю ва ти свою дум ку; роз ви ва ти вмін -
ня ана лі зу ва ти пі зна валь ні за вдан ня; фор -
му ва ти ін те рес до іс то рії влас но го на ро ду,
ви хо ву ва ти ро зу мін ня уні каль ної іс то рії
своєї кра ї ни

Роз роб ка уро ку «Ки їв ська Русь за на -
ступ ни ків Ярос ла ва» з іс то рії Укра ї ни
в 7-му кла сі
Жаб ро вець Те тя на Ва ле рі їв на, учи тель іс -
то рії, Єміль чинська за галь но ос віт ня шко ла
І-ІІІ сту пе нів.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко -
го — роз гля ну ти ста но ви ще Ки їв ської Ру сі
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за прав лін ня на ступ ни ків Ярос ла ва Муд ро -
го, при чи ни ослаб лен ня Ки їв ської дер -
жави, по ка за ти не без пе ку кня зів ських
між усо биць, на бі гів по лов ців, з’ясу ва ти
суть і ре зуль та ти Лю бець ко го з’їз ду; роз ви -
ва ти на вич ки ро бо ти з дже ре ла ми, ви ді ля -
ти го лов не, скла да ти схе ми, об ґ рун то ву ва -
ти дум ку; ви хо ву ва ти ша ноб ли ве став лен -
ня до іс то рич но го ми ну ло го

Роз роб ка уро ку «Про па ган дист ський
іде ал ра дян ської лю ди ни та її по всяк ден -
не жит тя» з іс то рії Укра ї ни в 10-му кла сі
Ка лу гі на Юлія Во ло ди ми рів на, учи тель
істо рії, Ба лак лій ська шко ла № 1 іме ні
О. А. Триз ни Хар ків ської обл..
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко -
го — озна йо ми ти з при чи на ми утво рен ня
про па ган ди в Ра дян сько му Со ю зі; ви зна чи -
ти сут ність со ці аль но-еко но міч них про це -
сів, ідей них за сад і со ці аль ну ба зу ра дян -
сько го ко му ніз му; ви хо ву ва ти ро зу мін ня
цін нос ті основ них при род них прав лю ди -
ни, по ва гу до них; усві дом лен ня не без пе ки
ко му ніз му; від по ві даль но го став лен ня до
якос ті влас них знань

Роз роб ка уро ку «Ста лін ська ко лек ти -
ві за ція Укра ї ни» з іс то рії Укра ї ни в 10-му
кла сі
Ко ник Ал ла Ана то лі їв на, ви кла дач со ці аль -
но-гу ма ні тар них дис цип лін, зав. еко но міч -
ним від ді лен ням, 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 -
ської обл..
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко -
го — озна йо ми ти з про це сом ко лек ти ві за -
ції, ви зна чи ти при чи ни та на слід ки Го ло -
домо ру 1932–1933 рр.; ви хо ву ва ти в ду сі
по ва ги до іс то рич них здо бут ків ук ра їн -
сько го на ро ду, не бай ду же став лен ня до на -
ці о наль ної тра ге дії, спів чут тя і ми ло сер дя;
роз ви ва ти вмін ня ана лі зу ва ти фак ти, сти -
му лю ва ти осо бис те не га тив не став лен ня
до то та лі тар но го ре жи му

Роз роб ка уро ку «Утво рен ня Укра їн -
ської ко заць кої дер жа ви» з іс то рії

Укра ї ни в 8-му кла сі
Ле ус Ла ри са Ва ди мів на, учи тель іс то рії,
Хар ків ська спе ці а лі зо ва на шко ла № 87.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку з муль ти -
ме дій ною під трим кою (ме ді ап ре зен та ція
до да єть ся), ме та яко го — озна йо ми ти ся
з про це сом фор му ван ня Укра їн ської ко -
заць кої дер жа ви; пра цю ва ти над умін ням
ви ді ля ти го лов не, скла да ти схе ми, об ґ рун -
то ву ва ти влас ну дум ку; пра цю ва ти в гру пі;
ви хо ву ва ти по ва гу, гор дість і лю бов до іс то -
рії на шо го на ро ду, Укра їн ської дер жа ви

Роз роб ка уро ку «Ки ри ло-Ме фо ді їв ське
брат ст во» з іс то рії Укра ї ни в 9-му кла сі
Овча ро ва Ла ри са Во ло ди ми рів на, учи тель
іс то рії, Ма лин ський НВК «Шко ла-лі цей
№ 1 ім. Н. Сос ні ної «Жи то мир ської обл..
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — за без пе чи ти умо ви,
за яких уч ні змо жуть ха рак те ри зу ва ти
утво рен ня та ді яль ністьКи ри ло-Ме фо ді їв -

сько го брат ст ва, ана лі зу ва ти про гра мо ві
до ку мен ти, ді яль ність Т. Шев чен ка; спри я -
ти роз вит ку кри тич но го мис лен ня, ува ги,
ком пе тен т нос ті, пам’яті, мис лен ня, уяви;
ство ри ти умо ви для ви хо ван ня лю бо ві
до Бать ків щи ни, ці ліс но го став лен ня до на -
вчан ня

Роз роб ка уро ку «Укра їн ські зем лі
в 60-ті — 80-ті рр. XVII ст.» з іс то рії

Укра ї ни у 8-му кла сі
По но ма рьо ва На та лія Вя чес ла вів на, учи -
тель іс то рії та сус піль ст воз нав чих дис цип -
лін, Кам’ян ський «За галь но ос віт ній на -
вчаль ний за клад І сту пе ня — гім на зія
№ 39» Дніп ро пет ров ської обл..
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — уза галь ни ти й сис те -
ма ти зу ва ти знан ня з те ми; фор му ва ти й ви -
ко рис то ву ва ти на бу ті знан ня про пе рі од
Ру ї ни, пе ре ві ри ти рі вень знань; у фор мі іс -
то рич ної гри за про по ну ва ти ці ка ві пи тан -
ня й за вдан ня, що спри яють фор му ван ню
іс то рич них ком пе тен т нос тей, ви ма га ють
са мо стій ної ро бо ти, не стан дар т но го мис -
лен ня, спо ну ка ють ви слов лю ва ти влас ні
дум ки

Ме то дич на роз роб ка «Ви ко ри стан ня
тес то вих за вдань з іс то рії Укра ї ни для ді -
тей з по ру шен ня ми ро зу мо во го роз вит ку»
Сах но Те тя на Ми ко ла їв на, учи тель-де фек -
то лог, Зо ло то ні ська спе ці аль на шко ла-ін -
тер нат 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: учи тель
при ви кла дан ні ма те рі а лу особ ли ву ува гу
по ви нен звер та ти на роз крит тя зміс ту по -
дій і явищ сус піль но го жит тя, їх при чин
та внут ріш ніх зв’яз ків. Під час чи тан ня
опо ві дань іс то рич но го зміс ту учи тель
насам пе ред по ви нен фор му ва ти в уч нів
пра виль ні по нят тя та уяв лен ня про жит тя
ук ра їн сько го на ро ду

Ма те ма ти ка

Роз роб ка уро ку «Ті ла обер тан ня»
з ма те ма ти ки в 11-му кла сі

Но ві ко ва На та лія Во ло ди ми рів на, ви кла дач
ма те ма ти ки; Ку ле шо ва На та лія Ми ко ла їв -
на, ви кла дач ма те ма ти ки, Ма ши но бу дів -
ний ко ледж Дон ба ської дер жав ної ма -
шино бу дів ної ака де мії; Кра ма тор ський
коледж До нець ко го на ці о наль но го еко но -
міч но го уні вер си те ту ім. М.Ту ган-Ба ра нов -
сько го, До нець ка обл..
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, на вчаль на ме та яко го — за крі пи ти
по нят тя ци лін д ра та ко ну са; по ка за ти прак -
тич не за сто су ван ня ви вче них фор мул, за
яки ми зна хо дять ся об’єми та пло щі по вер -
хонь тіл обер тан ня; звер та ти ува гу на
зв’язок пред ме та з жит тям

Збір ник за вдань для те ма тич но го кон т -
ро лю з ма те ма ти ки для 7-х кла сів
Са ва рець Світ ла на Во ло ди ми рів на, учи -
тель ма те ма ти ки; Са ва рець Юрій Олек сій -
о вич, учи тель ма те ма ти ки, Дніп ров ська
шко ла № 52; Дніп ров ська шко ла № 30.

Ано та ція: По сіб ник міс тить ди фе рен цій о -
ва ні за рів нем склад нос ті за вдан ня для
тема тич но го оці ню ван ня на вчаль них
досяг нень уч нів з ал геб ри. Кіль кість те ма -
тич них пись мо вих ро біт від по ві дає чин ній
про гра мі

Роз роб ка уро ку «Існу ван ня в прос то рі
пря мої, па ра лель ної до да ної» з ма те ма ти -
ки в 10-му кла сі
Анас тюк Оль га Ми хай лів на, учи тель ма -
ема ти ки, Ста ро ко заць кий НВК «За гально -
ос віт ня шко ла І—ІІІ 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 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 на вич ки
за сто су ван ня основ ної влас ти вос ті па ра -
лель них пря мих у прос то рі до розв’язу ван -
ня за дач; фор му ва ти ма те ма тич ну ком пе -
тен т ність уч нів; ви хо ву ва ти ін те рес до ма -
те ма ти ки, від по ві даль ність; роз ви ват ти
прос то ро ве уяв лен ня, ува гу, спо сте реж ли -
вість, аку рат ність при ви ко нан ні ри сун ка,
уяв лень про ма те ма тич не мо де лю ван ня

Роз роб ка уро ку «Ку ти, утво ре ні при
пе ре ти ні двох пря мих січ ною» з ма те ма -
ти ки в 7-му кла сі
Анас тюк Оль га Ми хай лів на, учи тель
матема ти ки, Ста ро ко заць кий НВК «За -
гально ос віт ня шко ла І—ІІІ сту пе нів —
гімна 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 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 ва ти вмін ня ви зна ча ти
внут ріш ні різ но сто рон ні, внут ріш ні од но -
сто рон ні, а та кож від по від ні ку ти при двох
пря мих і січ ній, ви ро би ти вмін ня фор му -
лю ва ти озна ку па ра лель них пря мих,
розв’язу ва ти од нок ро ко ві за да чі на до ве -
ден ня па ра лель нос ті пря мих, фор му ва ти
ма те ма тич ну та ІКТ ком пе тен т нос ті

Роз роб ка уро ку «За сто су ван ня по хід -
ної» з ма те ма ти ки в 10-му кла сі
Андро щук Те тя на Кузь мі ніч на, учи тель ма -
те ма ти ки, Олек сан д рів ська шко ла 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 сво єн ня ознак зро -
стан ня і спа дан ня фун к цій; на бут тя на ви -
чок до слід жу ва ти фун к ції на зро стан ня й
спа дан ня, на екс тре мум; роз ви ва ти ло гіч не
мис лен ня, на вич ки ко лек тив ної ро бо ти;
ви хо ву ва ти куль ту ру пись ма, гра фіч ну
куль ту ру

Роз роб ка уро ку «Пря мо кут на сис те ма
ко ор ди нат на пло щи ні. Від стань між дво -
ма точ ка ми із за да ни ми ко ор ди на та ми»
з ма те ма ти ки в 9-му кла сі
Астаф’єва Ва лен ти на Ми ко ла їв на, учи тель
ма те ма ти ки, Чер ка ська шко ла № 32.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко -
го — сис те ма ти зу ва ти на бу ті знан ня з те -
ми, умін ня бу ду ва ти точ ки із за да ни ми ко -
ор ди на та ми на ко ор ди нат ній пло щи ні
та зна хо ди ти ко ор ди на ти то чок; пра цю ва -
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ти над за сво єн ням зміс ту те о ре ми, що ви -
ра жає фор му лу від ста ні між дво ма точ ка ми
в пря мо кут ній сис те мі ко ор ди нат; сфор му -
ва ти уяв лен ня про сфе ру за сто су ван ня
фор му ли

Роз роб ка уро ку «Від сот ко ві роз ра хун -
ки» з ма те ма ти ки в 6-му кла сі
Ба бен ко На та ля Ми хай лів на, учи тель ма те -
ма ти ки, Хар ків ська шко ла № 40.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко -
го — удос ко на ли ти знан ня, вмін ня і на -
вички розв’язу ва ти за да чі на від сот ки; роз -
ви ва ти ло гіч не, твор че й са мо стій не мис -
лен ня; роз ви ва ти вмін ня по рів ню ва ти,
ана лі зу ва ти, на вич ки об чис лень, ін те рес
до ма те ма ти ки; ви хо ву ва ти на уко вий сві -
то гляд, уваж ність, пра це люб ність, умін ня
ра ці о наль но ви ко рис то ву ва ти ро бо чий
час, лю бов до рід но го краю

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
Ба бич Ал ла Во ло ди ми рів на, учи тель ма те -
ма ти ки, Жу кин ська шко ла Виш го род 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 — роз ши ри ти знан -
ня з те ми; на вчи ти за сто со ву ва ти знан ня,
вмін ня та на вич ки до розв’язу ван ня вправ;
роз ви ва ти ува гу, ло гіч не мис лен ня,
пам’ять, пі зна валь ний ін те рес, умін ня ана -
лі зу ва ти; ви хо ву ва ти вмін ня пра цю ва ти
в ко лек ти ві, охай ність, пра цьо ви тість,
куль ту ру спіл ку ван ня

Роз роб ка уро ку «Три кут ник і йо го еле -
мен ти. Ви ди три кут ни ків. Пря мо кут ний
три кут ник. Не рів ність три кут ни ка» з ма -
те ма ти ки в 7-му кла сі
Бі лін ська Га ли на Ма ка рів на, учи тель ма те -
ма ти ки, Хме лів ська шко ла Те ре бов лян -
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 — сфор му ва ти по нят тя
три кут ни ка; роз гля ну ти йо го основ ні еле -
мен ти; кла си фі ку ва ти три кут ни ки за сто -
ро на ми і ку та ми; за сто су ва ти знан ня при
розв’язу ван ні за дач; роз ви ва ти прос то ро -
ву уяву та мис лен ня; ви хо ву ва ти вмін ня
уза галь ню ва ти, ана лі зу ва ти, ро би ти ви -
снов ки

Роз роб ка уро ку «Зрі за ний ко нус» з ма -
те ма ти ки в 11-му кла сі
Ви го до ва нок Люд ми ла Іва нів на, учи тель
ма те ма ти ки, Ста ро мі зун ська шко ла іме ні
Ва си ля Вер хо вин ця До лин сько го р-ну
Івано-Фран ків ської обл..
Ано та ція: План-кон с пект уро ку з муль ти -
ме дій ною під трим кою, ме та яко го — озна -
йо ми ти з по нят тям зрі за но го ко ну са, йо го
основ ни ми еле мен та ми та пе ре рі за ми;
сфор му ва ти вмін ня зна хо ди ти основ ні
елемен ти зрі за но го ко ну са; роз ви ва ти
прос то ро ву уяву, ло гіч не мис лен ня, ува гу,
пам’ять, умін ня чіт ко і гра мот но ви слов лю -
ва ти свою дум ку; ви хо ву ва ти на по лег ли -
вість, пра цьо ви тість, аку рат ність, ін те рес
до ма те ма ти ки

Роз роб ка уро ку «По каз ни ко ві рів нян -
ня» з ма те ма ти ки в 10-му кла сі
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: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, на вчаль на ме та яко го — за сво ї ти
ти пи по каз ни ко вих рів нянь і спо со би їх
роз в’язу ван ня; фор му ва ти вмін ня роз в’я -
зу ва ти по каз ни ко ві рів нян ня

Роз роб ка уро ку «Роз кла дан ня чи сел
на прос ті множ ни ки» з ма те ма ти ки в 6-му
кла сі
Вла сен ко На та лія Оле гів на, учи тель ма те ма -
ти ки, Дніп ров ська спе ці а лі зо ва на шко ла № 7
з по глиб ле ним ви вчен ням іно зем них мов.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв -
лену те му з ме то дич ни ми до дат ка ми, ме та
яко го — вклю чен ня уч нів до на вчаль ної ді -
яль нос ті; ство рен ня умов для ви ник нен ня
в уч ня внут ріш ньої по тре би вклю чен ня
в на вчаль ну ді яль ність

Роз роб ка уро ку «Від сот ко ві роз ра хун -
ки» з ма те ма ти ки в 6-му кла сі
Вой тен ко По лі на Вла дис ла вів на, учи тель
ма те ма ти ки, Ні жин ська гім на зія № 16 Чер -
ні гів ської обл..
Ано та ція: План-кон с пект уро ку з муль ти -
ме дій ною під трим кою (ме ді ап ре зен та ція
до да єть ся), ме та яко го — фор му ван ня
прак тич них умінь і на ви чок уч нів з роз -
в’язу ван ню всіх ти пів тек с то вих за дач
на від сот ки, роз ви ток прий о мів мис лен ня;
ви хо ван ня ор га ні зо ва нос ті та дис цип лі ни
ро зу мо вої пра ці уч нів

Роз роб ка уро ку «Пра виль ні мно го кут -
ни ки» з ма те ма ти ки в 9-му кла сі
Вой тен ко По лі на Вла дис ла вів на, учи тель
ма те ма ти ки, Ні жин ська гім на зія № 16 Чер -
ні гів ської обл..
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв -
лену те му з муль ти ме дій ною під трим кою
(ме ді ап ре зен та ція до да єть ся), ме та яко -
го — до слі ди ти влас ти вість пра виль них
мно го кут ни ків; роз ви ва ти вмін ня ло гіч но
мис ли ти, са мо стій но здо бу ва ти знан ня, ре -
зуль татив но пра цю ва ти в не стан дар т них
си туаці ях; ви хо ву ва ти по зи тив ні якос ті
осо бис тос ті

Роз роб ка уро ку «Основ ні три го но мет -
рич ні то тож нос ті» з ма те ма ти ки в 10-му
кла сі
Гри це ляк Га ли на Пет рів на, учи тель ма те -
ма ти ки, Львів ська шко ла № 73.
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 вмін ня за сто су ва ти три го но -
метрич ні фор му ли для спро щен ня три -
гоно мет рич них ви ра зів; роз ви ва ти ува гу,
ло гіч не мис лен ня, пам’ять, куль ту ру ма -
те ма тич но го мов лен ня, вмін ня пра цю ва -
ти са мо стій но, спіл ку ва тись, до по ма га ти
ін шим, оці ню ва ти дії свої та ін ших уч нів;
ви хо ву ва ти уваж ність, кміт ли вість, на -
полег ли вість, аку рат ність, пра цьо ви -
тість, дис цип лі но ва ність, по ва гу один
до од но го

Роз роб ка уро ку «По до рож у цар ст во
Дро бів» з ма те ма ти ки в 6-му кла сі

Ди ка Те тя на Ва си лів на, Учи тель ма те ма ти -
ки, Жаш ків ська спе ці а лі зо ва на шко ла № 1
з по глиб ле ним ви вчен ням окре мих пред -
ме тів Чер ка ської обл..
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — уза галь ни ти і сис те -
ма ти зу ва ти знан ня, вмін ня та на вич ки мно -
жи ти і ді ли ти зви чай ні дро би; роз ви ва ти
ло гіч не мис лен ня, пам’ять, об чис лю валь ні
на вич ки; ви хо ву ва ти куль ту ру спіл ку ван -
ня, ста ран ність, впев не ність у со бі; при -
щеп лю ва ти лю бов до ма те ма ти ки

Роз роб ка уро ку «Па ра лель не про ек ту -
ван ня та йо го влас ти вос ті» з ма те ма ти ки
в 10-му кла сі
Же лєз ня ко ва Ла ри са Іва нів на, ви кла дач
ма те ма ти ки, Ки їв ський про фе сій ний лі цей
бу дів ниц т ва і ко му наль но го гос по дар ст ва.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му з муль ти ме дій ною під трим кою (ме -
ді ап ре зен та ція до да єть ся), ме та яко го —
озна йо ми ти з по нят тям па ра лель но го про -
ек ту ван ня та йо го влас ти вос тя ми; роз ви ва -
ти прос то ро ву уяву; по ка за ти ши ро ке ко ло
за сто су ван ня влас ти вос тей па ра лель но го
про ек ту ван ня у на вко лиш ньо му сві ті; роз -
ши рю ва ти за галь ний кру го зір; ви хо ву ва ти
ін те рес до ви вчен ня те ми та са мо стій ність
уч нів

Роз роб ка уро ку «Зви чай ні дро би» з ма -
те ма ти ки в 6-му кла сі
За гум на Та ї са Ми ко ла їв на, учи тель ма те -
ма ти ки, По лон ська шко ла № 2 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 — по вто ри ти, за крі пи ти,
удос ко на ли ти на ви ки ви ко нан ня дій зі зви -
чай ни ми дро ба ми, фор му ва ти на ви ки роз -
в’язу ван ня рів нянь, тек с то вих і ло гічних за -
дач; роз ви ва ти пі зна валь ну ді яль ність,
культу ру ма те ма тич но го мис лен ня, ува гу,
ло гіч не мис лен ня, ко му ні ка тив ні та со ці аль -
ні ком пе тен ції; ви хо ву ва ти ін терес до ма те -
ма ти ки, лю бов до рід ної землі, по ва гу до іс -
то рич но го ми ну ло го, пат рі о тизм

Кон с пект уро ку «Три кут ник. Ви ди три -
кут ни ків» з ма те ма ти ки в 5-му кла сі
Збру є ва Лю бов Ві та лі їв на, учи тель ма те ма -
ти ки, Са мар 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 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
понят тя три кут ни ка як окре мо го ви ду мно -
го кут ни ка; сфор му ва ти вмін ня роз різ ня ти
ви ди три кут ни ків; роз ви ва ти гра фіч ну
куль ту ру, пі зна валь ну ді яль ність, ува гу, на -
оч но-об раз не мис лен ня; фор му ва ти вмін -
ня са мо стій но пра цю ва ти з тек с том під руч -
ни ка; ви хо ву ва ти сві до ме став лен ня до на -
вчан ня, куль ту ру спіл ку ван ня, аку рат ність
у за пи сах, пра цьо ви тість, са мо стій ність

Роз роб ка уро ку «Пе ре вір ка ді лен ня
мно жен ням» з ма те ма ти ки в 6-му кла сі
спе ці аль ної шко ли
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Ка ра вай Ва лен ти на Ана то лі їв на, учи тель
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 — на вчи ти ви ко ну ва ти пе ре вір ку ді лен ня
мно жен ням; за кріп лю ва ти знан ня таб ли ці
мно жен ня та ді лен ня; за кріп лю ва ти знан ня
назв ком по нен тів дій мно жен ня та ді лен ня;
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, зба га чу ва ти слов ни ко вий за -
пас; ви хо ву ва ти ста ран ність, са мо стій ність,
упев не ність, ви хо ву ва ти дбай ли ве став лен ня
до хлі ба, по ва гу до пра ці хлі бо ро бів

Роз роб ка уро ку «Квад рат ні рів нян ня
та рів нян ня, які зво дять ся до квад рат -

них. Ви ко ри стан ня но вих комп’ютер них
тех но ло гій» 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
ма те ма ти ки та ін фор ма ти ки, Пуш ка рів -
ська шко ла Вер х ньо д ніп ров сько го р-ну
Дніп ро пет ров ської обл..
Ано та ція: 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 по нят тя квад рат но го рів нян ня,
зміс ту та спо со бів за сто су ван ня те о ре ми
Ві є та й обер не ної до неї те о ре ми; фор му -
вати на вич ки розв’язу ва ти квад рат ні рів -
нян ня в Excel іза до по мо гою Turbo Pascal;
роз ви ва ти ін те рес до ма те ма ти ки, про гра -
му ван ня; ви хо ву ва ти куль ту ру ма те ма тич -
но го мов лен ня

Роз роб ка уро ку «Від сот ки» з ма те ма -
ти ки в 9-му кла сі

Ки ри ло вець Світ ла на Пет рів на, учи тель
ма те ма ти ки, Куп’ян ська шко ла № 1 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), на вчаль на ме та
яко го — сис те ма ти зу ва ти і уза галь ни ти
знан ня про ра ці о наль ні чис ла, від сот ки,
про де мон ст ру ва ти мож ли вість ін тег ру ван -
ня ма те ма ти ки з еко но мі кою на при кла ді
розв’язу ван ня тек с то вих за дач, удос ко на -
лю ва ти об чис лю валь ні на вич ки

Роз роб ка уро ку «Гео мет рич ні пе ре -
тво рен ня гра фі ків три го но мет рич них

фун к цій» з ма те ма ти ки в 10-му кла сі
Ки ри люк Ал ла Олек сі їв на, учи тель ма те ма -
ти ки, Бер ди чів ська шко ла № 12 Жи то мир -
ської обл..
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му 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 — удос ко на лю ва ти вмін ня та на вич -
ки по бу до ви гра фі ків фун к цій за до по мо -
гою гео мет рич них пе ре тво рень; озна йо ми -
ти уч нів з мож ли вос тя ми ви ко ри стан ня
при клад но го про грам но го за без пе чен ня
для по бу до ви гра фі ків фун к цій

Роз роб ка уро ку «Квад рат су ми і квад -
рат різ ни ці двох ви ра зів» з ма те ма ти ки
в 7-му кла сі
Ко ва лен ко Люд ми ла Іва нів на, учи тель ма -
те ма ти ки, Гло бин ська шко ла № 3 Пол тав -
ської обл..

Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко -
го — прак тич не за сто су ван ня фор мул
квад ра та су ми і різ ни ці двох ви ра зів, важ -
ли вість цих фор мул; роз ви ва ти твор че, ло -
гіч не мис лен ня, ува гу, пам’ять, спо ну ка ти
до пі зна валь ної, твор чої ді яль нос ті; ви хо ву -
ва ти пра цьо ви тість, ро дин ні по чут тя, доб -
ро зич ли вість, ак тив ність, дис цип лі но ва -
ність, іні ці а тив ність, на по лег ли вість, спо -
сте реж ли вість, кміт ли вість, гу ман ність

Роз роб ка уро ку «Три кут ник і йо го ви -
ди» з ма те ма ти ки в 5-му кла сі
Ко зіць ка На та лія Пет рів на, учи тель ма те -
ма ти ки, Во ло чи ська шко ла № 5 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 — озна йо ми ти з по -
нят тям кла си фі ка ції, з кла си фі ка цією три -
кут ни ків; за сво ї ти по нят тя про гос т ро кут -
ний, пря мо кут ний і ту по кут ний три кут ни -
ки; рів но бед ре ний та рів но сто рон ній
три кут ни ки; на вчи ти роз різ ня ти ви ди три -
кут ни ків; бу ду ва ти три кут ник пев но го ви -
ду; зна хо ди ти пе ри метр три кут ни ків

Роз роб ка уро ку «За сто су ван ня по хід -
ної при розв’язу ван ні за дач» з ма те -

ма ти ки в 11-му кла сі
Ко лес ник Світ ла на Во ло ди ми рів на, учи -
тель ма те ма ти ки, Но во оде ська шко ла № 2
Ми ко ла їв ської обл..
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му з муль ти ме дій ною під трим кою (ме -
ді ап ре зен та ція до да єть ся), ме та яко го —
уза галь ни ти, сис те ма ти зу ва ти знан ня з те -
ми; про дов жи ти фор му ва ти на вич ки за сто -
со ву ва ти знан ня до розв’язу ван ня за дач
з да ної те ми; роз ви ва ти ло гіч не мис лен ня,
ко му ні ка бель ність, ува гу, пам’ять, здат -
ність до са мо стій нос ті мис лен ня, мов лен ня,
ін те рес до ма те ма ти ки; ви хо ву ва ти в уч нів
ба жан ня ма ти гли бо кі й міц ні знан ня, пра -
цьо ви тість та уваж ність; спри я ти роз вит ку
все сто рон ньо роз ви ну тої осо бистос ті

Ме то дич на роз роб ка «Ма те ма ти ка
і еко ло гія» з ма те ма ти ки в 5-х — 8-х
класах
Кри ве нок Оле на Ми ко ла їв на, учи тель ма -
те ма ти ки, Кам’ян ська шко ла № 7 Дніп ро -
пет ров ської обл..
Ано та ція: До бір ка за дач на за яв ле ну те му
з муль ти ме дій ною під трим кою (ме ді ап ре -
зен та ція до да єть ся).

Роз роб ка уро ку «Квад рат ні рів нян -
ня» з ма те ма ти ки у 8-му кла сі

Куш нір Алев ти на Ми хай лів на, учи тель ма -
те ма ти ки, Хлі бо да рів ський НВК Вол но ва -
сько го р-ну До нець кої обл..
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв -
лену те му, ме та яко го — ак ти ві за ція на -
вчаль ної ді яль нос ті уч нів з ви ко ри стан ня
ме то дів ак тив но го на вчан ня, які спри яють
не об хід ність роз вит ку мис лен ня, пі зна -
валь ної ак тив нос ті, пі зна валь но го ін те ре су

Ме то дич на роз роб ка «Су ма ку тів три -
кут ни ка. Рів ність три кут ни ків» з ма те ма -
ти ки в 7-му кла сі

Лін ке вич Світ ла на Гри го рів на, учи тель ма -
те ма ти ки, Ада мів ська шко ла Кри ни чан -
сько го р-ну Дніп ро пет ров ської обл..
Ано та ція: За про по но ва ні тес то ві за вдан ня
мо жуть бу ти ви ко ри ста ні вчи те лем для за -
лі ко вих уро ків з тем, а та кож для уро ків ко -
рек ції пі сля ви вчен ня тем «Рів ність три кут -
ни ків» і «Су ма ку тів три кут ни ка»

Роз роб ка уро ку «Най прос ті ші пе ре тво -
рен ня гра фі ків фун к ції» з ма те ма ти ки
в 9-му кла сі
Лов кий Ві та лій Ки ри ло вич, учи тель ма те -
ма ти ки та ін фор ма ти ки, Бра ниць ка шко ла
Боб ро виць ко го р-ну Чер ні гів ської обл..
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко -
го — фор му ван ня вмінь і на ви чок бу ду ва ти
гра фі ки фун к ції, ви ко рис то ву ю чи гео мет -
рич ні пе ре тво рен ня, пра цю ва ти над за -
кріп лен ням знань по бу до ви гра фі ків; роз -
ви ва ти твор чі здіб нос ті, умін ня ви ко ну ва ти
по бу до ви за схе мою; ви хо ву ва ти уваж -
ність, охай ність, то ле ран т ність

Ме то дич на роз роб ка «Збір ка за вдань
з те ми «Сте пе не ва фун к ція» з ма те ма ти ки
в 10-му кла сі
Лу цен ко Ін на Вік то рів на, учи тель ма те ма -
ти ки, Ме реф’ян ська шко ла № 1 Хар ків -
сько го р-ну Хар ків ської обл..
Ано та ція: До бір ка тес то вих за вдань для
про філь но го рів ня

Роз роб ка уро ку «Ймо вір ні та не ймо -
вір ні при го ди 6-Б кла су» з ма те ма ти -

ки в 6-му кла сі спе ці аль ної шко ли
Лу цен ко Оле на Сер гі їв на, учи тель ма те -
мати 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
якого — ви ро би ти вмін ня та на вич ки у роз -
в’язу ван ні за дач на зна ход жен ня ймо -
вірнос ті ви пад ко вої по дії; роз ви ва ти пі -
знаваль ні ін те ре си, пам’ять, ува гу, кміт  ли -
вість, спо сте реж ли вість, умін ня ло гіч но
мис ли ти, на вич ки са мо стій ної ро бо ти, ма -
те ма тич не мис лен ня, куль ту ру ма те ма тич -
но го мов лен ня; ви хо ву ва ти са мо стій ність,
вза є мо по ва гу, ін те рес до ма те ма ти ки

Роз роб ка уро ку «Розв’язу ван ня вправ
на всі дії із зви чай ни ми дро ба ми» з ма те -
ма ти ки в 6-му кла сі
Ма мон Іван на Іва нів на, учи тель ма те ма -
тики, Гло бин ська шко ла № 4 Пол тав -
ської обл..
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко -
го — по вто ри ти і сис те ма ти зу ва ти ма те рі ал;
від пра цьо ву ва ти на вич ки ви ко ри стан ня
знань для ви ко нан ня вправ і за дач; ство ри ти
си ту а цію на уро ці, що дасть мож ли вість
пра цю ва ти ра зом, твор чо, на вча ти ін шо го;
фор му ва ти со ці аль ні, ко му ні ка тив ні, інфор -
ма цій ні ком пе тен т нос ті; роз ви ва ти ло гіч не
мис лен ня, умін ня слу ха ти, пра цю ва ти са мо -
стій но, об чис лю валь ні на вич ки; ви хо ву ва ти
лю бов до тра ди цій, ін те рес до пред ме та

Роз роб ка уро ку «Се ред ні про пор цій ні
від різ ки у пря мо кут но му три кут ни ку»
Мар ти няк Оле на Вік то рів на, учи тель
мате ма ти ки, Зе ле но доль ська шко ла
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№ 2 Апос то лів сько го р-ну Дніп ро пет ров -
ської обл..
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та
якого — сфор му ва ти по нят тя се ред ніх про -
пор цій них від різ ків у пря мо кут но му три -
кут ни ку; роз ви ва ти вмін ня за пи су ва ти
мет рич ні спів від но шен ня між від різ ка ми
пря мо кут но го три кут ни ка, ви ко ну ва ти
обчис лен ня не ві до мих від різ ків пря мо кут -
но го три кут ни ка; 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 вправ
на мно жен ня де сят ко вих дро бів»

з ма те ма ти ки для 5-го кла су
Ма цюк Ле ся Ми ро сла вів на, учи тель ма те -
ма ти ки та ін фор ма ти ки, Ліс ків ський НВК
«ЗОШ І-ІІ сту пе нів» — ДНЗ Ко ло мий сько -
го р-ну Іва но-Фран ків ської обл..
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв 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 на вич ки й умін ня уч нів
множи ти де сят ко ві дро би, розв’язу ва ти
рів нян ня і впра ви на дії до да ван ня, від ні -
ман ня та мно жен ня з де сят ко ви ми дро ба -
ми; роз ви ва ти ло гіч не мис лен ня, ма те ма -
тич ну мо ву, чіт кість; ви хо ву ва ти пат рі о -
тизм, гор дість, лю бов до Укра ї ни

Роз роб ка уро ку «Розв’язу ван ня вправ
і за дач на всі дії з на ту раль ни ми чис -

ла ми» з ма те ма ти ки в 5-му кла сі
Му зю ко ва Світ ла на Во ло ди ми рів на, учи -
тель ма те ма ти ки, Чер ні гів ська шко ла № 35.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку з ме то -
дич ни ми до дат ка ми, ме та яко го — за крі -
пи ти вмін ня ви ко ну ва ти дії над на ту раль -
ни ми чис ла ми в про це сі розв’язу ван ня
вправ; спри я ти роз вит ку ло гіч но го мис -
лен ня, об чис лю валь них на ви чок, куль ту -
ри ма те ма тич ної мо ви і за пи сів; фор му -
вати ін те рес до ма те ма ти ки; ви хо ву ва ти
са мо стій ність, на по лег ли вість, вза є мо до -
ві ру і са мо оцін ку

Роз роб ка уро ку «Стан дар т ний ви гляд
чис ла» з ма те ма ти ки у 8-му кла сі

На бо ка Вік то рія Во ло ди ми рів на, учи тель
ма те ма ти ки, Ві тів ський НВК «До шкіль ний
на вчаль ний за клад — за галь но ос віт ня шко -
ла І—ІІ сту пе нів» Чи ги рин сько го р-ну Чер -
ка ської обл..
Ано та ція: План-кон с пект уро ку з муль ти -
ме дій ною під трим кою — фор му ва ти по -
тре бу в за сто су ван ні за пи су чис ла в стан -
дар т но му ви гля ді, за без пе чи ти вмін ня уч -
ня ми опе ру ва ти по нят тя ми «стан дар т ний
ви гляд чис ла», «по ря док чис ла», ви ко ну ва -
ти об чис лен ня над чис ла ми, за пи са ни ми
в стан дар т но му ви гля ді; роз ви ва ти пі зна -
валь ні ін те ре си та об чис лю валь ні на вич ки;
фор му ва ти вмін ня ана лі зу ва ти ін фор ма -
цію; ви хо ву ва ти спо сте реж ли вість, дбай -
ли ве став лен ня до ча су

Роз роб ка уро ку «Пря мо кут на сис те ма
ко ор ди нат» з ма те ма ти ки в 11-му кла сі
Не чи по рен ко Оль га Ми хай лів на, учи тель
ма те ма ти ки, Гар ку шин ська спе ці а лі зо ва на
шко ла Мир го род сько го р-ну Пол тав -
ської обл..

Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко -
го — ввес ти пря мо кут ну сис те му ко ор ди -
нат в прос то рі, озна йо ми ти з ко ор ди нат -
ними пло щи на ми, ко ор ди на та ми то чок
та до вес ти те о ре му про від стань між дво ма
точ ка ми; ме то дом ана ло гії до слі ди ти влас -
ти вос ті то чок у прос то рі, фор му ва ти на -
вич ки ко лек тив ної ро бо ти та ви хо ву ва ти
впев не ність в со бі

Роз роб ка уро ку «Ра ці о наль ні чис ла.
По рів нян ня ра ці о наль них чи сел» з ма те -
ма ти ки в 6-му кла сі
По но ма рен ко Оле на Ва ле рі їв на, учи тель
ма те ма ти ки, Вер гу нів ська шко ла Чер ка -
сько го р-ну Чер ка ської обл..
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — сис те ма ти зу ва ти й
за крі пи ти знан ня уч нів про ра ці о наль ні
чис ла та їх по рів нян ня

Роз роб ка уро ку «Свя то чис ла» з ма те -
ма ти ки в 1-му кла сі
Ре ме ня ка Ла ри са Ва си лів на, учи тель по -
чат ко вих кла сів, Бі ло вод ська гім на зія 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 вча ти скла да ти
і ви рі шу ва ти при кла ди й за вдан ня; за крі -
пи ти по нят тя чис ло і циф ра; фор му ва ти на -
вич ки ус но го ра хун ку й умін ня зна хо ди ти
на ступ не і по пе ред нє чис ло; роз ви ва ти ува -
гу, мис лен ня; ви хо ву ва ти ін те рес до ма те -
ма ти ки

Роз роб ка уро ку «Ко ло. Круг» з ма те ма -
ти ки у 7-му кла сі
Різ ник Оле на Дмит рів на, учи тель ма те ма -
ти ки, За по різь ка гім на зія № 28.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку з муль ти -
ме дій ною під трим кою, ме та яко го — до -
мог ти ся вмін ня са мо стій но фор му лю ва ти
ви зна чен ня по нять ко ло, ра ді ус, хор да, діа -
метр, круг; по зна йо ми ти з іс то рією ви -
никнен ня фі гур; роз гля ну ти і до вес ти влас -
ти вос ті хорд ко ла; роз ви ва ти на оч но-об -
раз не уяв лен ня про ма те ма тич ні по нят тя;
фор му ва ти прий о ми кри тич но го мис лен -
ня, ана лі зу і син те зу; ви хо ву ва ти ко му ні ка -
тив ну і гра фіч ну куль ту ру, спри я ти на бут -
тю до сві ду са мо стій ної ро бо ти

Кон с пект уро ку «Розв’язу ван ня за дач
по те мі «Ко ло» з ма те ма ти ки в 7-му кла сі
Різ ник Оле на Дмит рів на, учи тель ма те ма -
ти ки, За по різь ка гім на зія № 28.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — за крі пи ти те му
в про це сі ви рі шен ня за вдань, фор му ва ти
вмін ня за сто со ву ва ти от ри ма ні знан ня при
розв’язу ван ні гео мет рич них за дач; про -
довжи ти ро бо ту над роз вит ком умін ня
узагаль ню ва ти, ви ді ля ти го лов не, іс тот не,
роз ви ва ти пам’ять, ува гу, слов ни ко вий
запас уч нів; ви хо ву ва ти від по ві даль не
став лен ня до на вчаль ної пра ці, умін ня пра -
цю ва ти твор чо, слу ха ти вчи те ля, то ва ри -
шів, се бе

Роз роб ка уро ку «Вза єм не роз мі щен ня
пря мої і ко ла. До тич на до ко ла, її влас ти -
вос ті» з ма те ма ти ки в 7-му кла сі

Різ ник Оле на Дмит рів на, учи тель ма те ма -
ти ки, За по різь ка гім на зія № 28.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му з муль ти ме дій ною під трим кою (ме -
ді ап ре зен та ція до да єть ся), ме та яко го —
роз гля ну ти вза єм не роз та шу ван ня пря мої
та ко ла; ввес ти по нят тя «січ на», «до тич на»,
до вес ти влас ти вос ті до тич них; про дов жу -
ва ти ви хо ву ва ти гра фіч ну куль ту ру

Роз роб ка уро ку «Озна ки рів но бед -
рено го три кут ни ка» з ма те ма ти ки

в 7-му кла сі спе ці аль ної шко ли
Рі я ка На дія Іва нів на, учи тель ма те ма ти ки,
Хар ків ська спе ці аль на шко ла-ін тер нат № 6.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, на вчаль на ме та яко го — за кріп -
лен ня влас ти вос тей рів но бед ре но го три -
кут ни ка; ви вчен ня та за сво єн ня уч ня ми
ознак рів но бед ре но го три кут ни ка; від об -
ра жен ня прак тич но го за сто су ван ня ви вче -
но го те о ре тич но го ма те рі а лу

Роз роб ка уро ку «Розв’язу ван ня не рів -
нос тей пер шо го сте пе ня з од нією змін -
ною» з ма те ма ти ки в 9-му кла сі
Ру рик Пет ро о ні ла Пет рів на, учи тель ма те -
ма ти ки, Кам’ян ська шко ла № 31 з кла са ми
ве чір ньої фор ми на вчан ня 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 за сто со ву -
ва ти влас ти вос ті чис ло вих не рів нос тей
до розв’язу ван ня не рів нос тей пер шо го сте -
пе ня з од нією змін ною; роз ви ва ти ло гіч не
мис лен ня та твор чу ді яль ність; ви хо ву ва ти
пі зна валь ний ін те рес до ма те ма ти ки

Роз роб ка уро ку «Ма те ма тич ний квест
«Сте пінь» з ма те ма ти ки в 5-х — 7-х кла сах
Сер гій чук Оле на Сте па нів на, учи тель ма -
те ма ти ки, Чу ма ків ська шко лаТо ма 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 — сис те ма ти зу ва ти
вмін ня ви ко ну ва ти дії зі сте пе ня ми; роз -
вива ти сприт ність, кміт ли вість, ін те рес
до ма те ма ти ки; ви хо ву ва ти куль ту ру ма -
тема тич ної мо ви; за сто со ву ва ти знан ня
до розв’язу ван ня вправ; роз ви ва ти на по -
лег ли вість, ро зу мо ву ак тив ність і твор чу
діяль ність

Роз роб ка уро ку «За сто су ван ня по хід -
ної» з ма те ма ти ки в 11-му кла сі
Со кол Те тя на Фе до рів на, за ступ ник ди рек -
то ра з НВР, учи тель ма те ма ти ки, 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 на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — уза галь ни ти й сис -
тема ти зу ва ти знан ня з те ми; удос ко на -
люва ти на вич ки розв’язу ван ня за вдань
на за сто су ван ня по хід ної; роз ви ва ти вмін -
ня ана лі зу ва ти й уза галь ню ва ти ма те рі ал,
на вич ки спіл ку ван ня в гру пі; ви хо ву ва ти
са мо стій ність, вза є мо по ва гу, ко му ні ка -
бель ність

Роз роб ка уро ку «Ариф ме тич ні дії зі
зви чай ни ми дро ба ми» з ма те ма ти ки
в 6-му кла сі
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Стан На дія Во ло ди ми рів на, учи тель
матема ти ки, Ста ро ко заць кий НВК «За -
галь но ос віт ня шко ла І—ІІІ сту пе нів —
гімна зія» Біл го род-Дніс т ров сько го р-ну
Одеської 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
йсис те ма ти зу ва ти знан ня з тем «До да -
ван ня і від ні ман ня зви чай них дро бів»
та «Мно жен ня і ді лен ня зви чай них дро -
бів», під го ту ва ти до кон т роль ної ро -
боти; 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, по зи тив не став лен ня
до на вчан ня

Роз роб ка уро ку»Основ ні спів від но -
шен ня між три го но мет рич ни ми фун к -
ціями од но го ар гу мен ту» з ма те ма ти ки
в 10-му кла сі
Су хо вє є ва Люд ми ла Юрі їв на, учи тель ма -
те ма ти ки, Ду бо вя зів ський НВК «Спе ці а лі -
зо ва на шко ла І–ІІІ сту пе нів — до шкіль ний
на вчаль ний за клад» 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 — за крі пи ти знан ня
фор мул основ них спів від но шень між
триго но мет рич ни ми фун к ці я ми од но го
аргу мен ту; по гли би ти вмін ня і на вич ки
з ви ко ри стан ню спів від но шень; — роз ви -
ва ти пі зна валь ний ін те рес, ува гу, на вич ки
са мо стій нос ті; фор му ва ти іні ці а ти ву, від -
по ві даль ність, сум лін ність, пра це люб ст во;
спо ну ка ти до твор чої ко лек тив ної та ін ди -
ві ду аль ної ро бо ти

Роз роб ка уро ку «До да ван ня і від ні -
мання на ту раль них чи сел» з ма те ам ти ки
в 5-му кла сі
Та ра се вич На та лія Ми ко ла їв на, учи тель
ма те ма ти ки, Кам’ян ська шко ла № 31 Дніп -
ро пет ров ської обл..
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — сис те ма ти зу ва ти
знан ня з те ми; пе ре ві ри ти якість за сво єн ня
основ них мо мен тів те ми; роз ви ва ти вмін ня
ло гіч но мис ли ти, ана лі зу ва ти, уза галь ню -
ва ти, ро би ти ви снов ки, на бу ва ти на ви чок
швид кої ус ної ліч би; ви хо ву ва ти ін те рес
до пред ме та, по си лю ва ти ін те рес до іс то рії
на шо го на ро ду, умін ня бу ти то ле ран т ни ми
до од но клас ни ків

Роз роб ка уро ку «Розв’язу ван ня вправ
на влас ти вос ті сте пе ня» з ма те ма ти ки

у 8-му кла сі
Том’юк Га ли на Бог да нів на, учи тель ма -
тема ти ки, Хім чин 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 -
лену те му з муль ти ме дій ною під трим кою
(ме ді ап ре зен та ція до да єть ся)

Роз роб ка уро ку «Сте пінь з ці лим по -
каз ни ком» з ма те ма ти ки у 8-му кла сі
Три пуз Те тя на Ми ко ла їв на, учи тель ма те -
ма ти ки, Ка ли нів ський НВК 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 -
лену те му, на вчаль на ме та яко го —ор га ні -

зу ва ти ді яль ність уч нів та ким чи ном, щоб
по вто ри ти озна чен ня сте пе ня, йо го влас ти -
вос ті, удос ко на ли ти за сто со ву ван ня влас -
ти вос тей сте пе ня з ці лим від’єм ним по каз -
ни ком до розв’язу ван ня вправ

Роз роб ка уро ку «Знай! Лю би! Бе ре жи!»
з ма те ма ти ки у 6-му кла сі
Три пуз Те тя на Ми ко ла їв на, учи тель ма те -
ма ти ки, Ка ли нів ський НВК 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 -
лену те му, ме та яко го — удос ко на лю ю чи
на вчаль ні ком пе тен ції з те ми «Спіль ні дії
з де сят ко ви ми, зви чай ни ми дро ба ми та на -
ту раль ни ми чис ла ми», оці ни ти на слід ки
еко ло гіч них ка та строф; роз ви ва ти тех ні ку
об чис лен ня, пі зна валь ну ак тив ність, ло гіч -
не мис лен ня, ува гу, пам’ять, куль ту ру ма те -
ма тич но го мов лен ня; ви хо ву ва ти ін те рес
до на вчан ня, не при ми ри ме став лен ня до
по гра бу ван ня при ро ди, до зло чин них дій
від нос но при ро ди

Роз роб ка уро ку «Без вер би і ка ли ни не -
ма Укра ї ни» з ма те ма ти ки у 8-му кла сі
Че шун Оле на Олек сан д рів на, учи тель
мате ма ти ки, Бер дян ська шко ла № 2 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 ма те ма -
тич ну ком пе тен т ність, удос ко на ли ти вмін -
ня за сто со ву ва ти влас ти вос ті сте пе ня з ці -
лим по каз ни ком до розв’язан ня вправ,
роз ви ва ти ло гіч не мис лен ня, куль ту ру мов -
лен ня, роз ши рю ва ти кру го зір, пі зна валь ні
ін те ре си, здій с ню ва ти між пред мет ні зв’яз -
ки, ви хо ву ва ти пат рі о тич ні по чут тя, по тре -
бу ви вча ти іс то рію рід но го краю

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
Ярмо лен ко Ган на Дмит рів на, учи тель ма те -
ма ти ки, Ки їв ська спе ці а лі зо ва на шко ла
№ 274 з по глиб ле ним ви вчен ням іно зем ної
мо ви.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв -
лену те му, ме та яко го — уза галь ни ти
та сис те ма ти зу ва ти знан ня про три го но -
мет рич ні рів нян ня; фор ма ту ва ти умін ня
за сто со ву ва ти здо бу ті знан ня в не стан дар -
т них умо вах, на вча ти ана лі зу ва ти та сис те -
ма ти зу ва ти знан ня, ці ну ва ти дум ку ін ших;
фор му ва ти за ці кав ле ність у ре зуль та тах
спіль ної ро бо ти, умін ня пе ре но си ти на бу ті
знан ня в но ві си ту а ції, під три му ва ти ін те -
рес до ма те ма ти ки

Ме то ди ка та тех но ло гія

Стат тя «Ви ко ри стан ня тех но ло гії «сто -
рі те лінг» на уро ках у по чат ко вій шко лі»
Ло бо да Сні жа на Пет рів на, учи тель по чат -
ко вих кла сів; Кар по ва На та лія Ми хай лів на,
учи тель по чат ко вих кла сів; Бу ря ків ська
Оль га Олек сан д рів на, учи тель по чат ко вих
кла сів, Хмель ницька шко ла № 14.
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 -
тація) ав тор ка пи ше, що «сто рі те лінг» —

це тех но ло гія ство рен ня іс то рії та пе ре да чі
за її до по мо гою не об хід ної ін фор ма ції з ме -
тою впли ву на емо цій ну, мо ти ва цій ну, ког -
ні тив ну сфе ри уч ня

Стат тя «Фор му ван ня осо бис тіс но зо -
рі єн то ва но го се ре до ви ща в умо вах ін -

к лю зив ної осві ти»
Те ре хо ва Люд ми ла Юрі їв на, учи тель по -
чат ко вих кла сів; Ро ма но ва Оль га Вік то -
рівна, за ступ ник ди рек то ра з на вчаль ної
ро бо ти, Чу гу їв ський НВК № 6 іме ні три чі
Ге роя Ра дян сько го Со ю зу І. М. Ко же ду ба
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 то ри пи шуть, що основ -
на ме та ін к лю зії — ре ін тег ра ція ди ти ни
з особ ли ви ми освіт ні ми по тре ба ми че рез
вклю чен ня в за галь ний прос тір і змі ну
внут ріш ньо го клі ма ту кла су

Ме то дич на роз роб ка «За сто су ван ня
ауді аль них об ра зів на за нят тях із за -

ру біж ної лі те ра ту ри»
Алту хо ва Іри на Ми ко ла їв на, ви кла дач
зару біж ної лі те ра ту ри, Кам’ян ський мета -
лур гій ний ко ледж Дніп ро пет ров ської обл..
Ано та ція: У ро бо ті за про по но ва но до -
слід жен ня впли ву му зич но го об ра зу на
ефек тив ність сприй нят тя на вчаль но го
ма те рі а лу з пред ме та «За ру біж на лі те -
рату ра»

Ме то дич на роз роб ка «За сто су ван ня
ауді аль них об ра зів на за нят тях із за -

ру біж ної лі те ра ту ри під час ви вчен ня по -
етич них тво рів»
Алту хо ва Іри на Ми ко ла їв на, ви кла дач за -
ру біж ної лі те ра ту ри, Кам’ян ський ме та -
лур гій ний ко ледж Дніп ро пет ров скої обл..
Ано та ція: У ро бо ті роз гля ну то зна чен ня
му зич но го об ра зу для успіш но го за сво єн ня
на вчаль но го ма те рі а лу; роз кри то зна чен ня
му зич но го об ра зу для ви хо ван ня гу ма -
ністич но го сві то гля ду у юнац т ва у світ лі
осо бис тіс но зо рі єн то ва но го на вчан ня і ви -
хо ван ня

Ме то дич на роз роб ка «Му зич на те ра -
пія в сис те мі ко рек цій ної ро бо ти спе -

ці аль ної шко ли»
Андру щен ко Те тя на Пет рів на, ви хо ва тель,
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 му зи ка
і спів по ліп шу ють фі зич ний і пси хіч ний
стан, апе тит, ма ють зне бо лю валь ний та ан -
тис т ре со вий ефек ти. Му зич на те ра пія
в сис те мі ко рек цій ної ро бо ти спе ці аль ної
шко ли ви ко рис то ву єть ся як за сіб ре абі лі -
та ції та адап та ції уч нів.

Ме то дич на роз роб ка «Ви ко ри стан ня
не стан дар т них форм ро бо ти та ін тер -

ак тив них тех но ло гій» з фі зи ки
Арсе ньє ва Ін на Фе до рів на, учи тель фі зи ки,
за ступ ник ди рек то ра з НВР, Дніп ров ська
шко ла № 50.
Ано та ція: У ме то дич них ре ко мен да ці ях
пока за но, яки ми за со ба ми вчи тель роз -
виває твор чі здіб нос ті, пі зна валь ний ін те -
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рес, само стій ність, за ці кав ле ність, ін те рес
до пред ме та, фор мує ко му ні ка тив ні якос ті
уч нів

Ме то дич на роз роб ка «Ре да гу ван ня
тек с тів як один із ви дів ро бо ти уч нів над
роз вит ком зв’яз но го мов лен ня»
Ата ман чук Світ ла на Іва нів на, учи тель
укра їн ської мо ви та лі те ра ту ри, Ко рос -
тенський мі ський ко ле гі ум Жи то мир -
ської обл..
Ано та ція: Про по но ва на сис те ма вправ мо -
же бу ти ви ко ри ста на вчи те лем на уро ках
ук ра їн ської мо ви. на спец кур сах у про це сі
під го тов ки до на пи сан ня влас но го ви слов -
лен ня на ЗНО

Ме то дич на роз роб ка «Ме то ди ка ін -
тер ак тив них тех но ло гій з ви ко ри -

стан ням ІКТ»
Бе ре го ва Світ ла на Ми ко ла їв на, учи тель іс -
то рії, Дніп ров ська спе ці а лі зо ва на шко ла
№ 13.
Ано та ція: У ма те рі а лі на за яв ле ну те му
(дода єть ся ме ді ап ре зен та ція) ви світ ле но
про від ну ідею до сві ду — ство рен няі
власних прак тич них роз ро бок уро ків і по -
за клас них за хо дів з ви ко ри стан ням ін фор -
ма цій но-ко му ні ка цій них тех но ло гій та ін -
но ва цій них під хо дів в ор га ні за ції на вчаль -
но-ви хов ної ді яль нос ті

Стат тя «До ро га в ди вос віт»
Бон да рен ко Анге лі на Євге нів на, учи -

тель по чат ко вих кла сів, Кам’ян ська шко ла
№ 28 Дніп ро пет ров ської обл..
Ано та ція: Стат тя на за яв ле ну те му до по мо -
же пе да го гам спря му ва ти ро бо ту уч нів
на спо сте ре жен ня, по рів нян ня, до слід жен -
ня на вко лиш ньо го се ре до ви ща та пе ре вір -
ки на род них при кмет

Ме то дич на роз роб ка «Ви ко ри стан ня
ме то ду «Пе ре гор ну то го кла су» при

ви вчен ні хі мії»
Гав ри лі на Вік то рія Вік то рів на, учи тель
хімії, Кам’ян ський НВК «Гім на зія № 11 —
спе ці а лі зо ва на шко ла з по глиб ле ним ви -
вчен ням іно зем них мов — са док «Еври ка»
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 ме тод «Пе ре гор ну то го кла -
су» спо ну кає уч нів до ак тив ної ді яль нос ті;
на вчає пра цю ва ти са мо стій но; роз ви ває
на вич ки ро бо ти з лі те ра ту рою, Інтер не том,
умін ня ана лі зу ва ти, по рів ню ва ти, ро би ти
ви снов ки. На вчан ня на «ви пе ред жен ня»
за ці кав лює уч нів, ство рює ін т ри гу не ві до -
мос ті, ба жан ня са мо му знай ти від по ві ді
на пи тан ня, роз ви ває кре а тив ність мис -
лення

Ме то дич на роз роб ка «Ін тер ак тив ні
за со би мо ти ва ції до вдос ко на лен ня

так тич ної май с тер нос ті во лей бо ліс тів»
Га ти ло Окса на Ле о ні дів на, за ступ ник ди -
рек то ра з НВР, учи тель фі зич ної куль ту ри,
Ко му наль ний за клад осві ти «Се ред ня за -
галь но ос віт ня шко ла № 117» Дніп ров ської
мі ської ра ди.
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 не

зна чен ня під час роз вит ку фі зич них здіб -
нос тей уч нів на бу ває на вчан ня на ви чок
і вмінь са мо стій них за нять, по яс нен ня,
роз’яс нен ня, до ве ден ня до сві до мос ті шко -
ля рів, що по тріб но дов го і на по лег ли во пра -
цю ва ти, щоб от ри ма ти від чут ні, ви ди мі ре -
зуль та ти, як по сво є му фі зич но му роз вит -
ку, так і за ста ном сво го здо ров’я

Ме то дич на роз роб ка «Лін г віс тич ні
ігро ві еле мен ти на уро ках ук ра їн -

ської мо ви»
Ги ря Ла ри са Пет рів на, учи тель ук ра їн ської
мо ви та лі те ра ту ри, На та лин ський НВК
Крас но град сько го р-ну Хар ків ської обл..
Ано та ція: У ро бо ті роз кри то суть і зна чен -
ня пі зна валь них ігор, ви світ ле но основ ні
те о ре тич ні за са ди та ви зна че но роль лін г -
віс тич ної гри як за со бу під ви щен ня ефек -
тив нос ті знань

Стат тя «Ви ко ри стан ня про дук тив них
тех но ло гій на вчаль ної ді яль нос ті на

уро ках об ра зот вор чо го мис тец т ва»
Гу ди мен ко Вік тор Ми ко лай о вич, учи тель
об ра зот вор чо го мис тец т ва, Кам’ян ський
НВК «Гім на зія № 11 — спе ці а лі зо ва на шко ла
з по глиб ле ним ви вчен ням іно зем них мов —
са док «Еврі ка» Дніп ро пет ров ської обл..
Ано та ція: У стат ті опи са но ро бо ту над про -
ек том «Ви вчен ня на род ної ук ра їн ської ар -
хі тек ту ри», під час якої ви ко ри ста но тех -
но ло гію про дук тив но го на вчан ня, що пе -
ред ба чає на вчан ня на осно ві прак тич но го
жит тє во го до сві ду

Ме то дич на роз роб ка «Фор му ван ня
ба зо вих ком пе тен т нос тей ви хо ван ців

по за шкіль них на вчаль них за кла дів»
Дем чен ко Ні на Гер ма нів на, ме то дист, Бер -
дян ський центр ди тя чо-юнаць кої твор чос ті
ім. Є. М. Руд нє вої 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 го тов -
ність до кон ку рен т ноз дат нос ті, удос ко на -
лен ня се бе, по шу ку но во го да дуть мож ли -
вість ді тям від кри ти до ро гу у ши ро кий світ
про фе сій і за хоп лень, за ня тос ті, прак тич -
ної са мо ре а лі за ції. Го лов не, щоб це усві до -
ми ли яко мо га ра ні ше не тіль ки пе да го ги,
але й са мі гур т ків ці та їх бать ки

Ме то дич на роз роб ка «Арт-те ра пія як
за сіб на вчан ня і ви хо ван ня»
Дреш пан Окса на Олек сан д рів на, учи тель
му зич но го мис тец т ва, ке рів ник во каль но-
хо ро во го гур т ка, Ба лак лій ська спе ці аль на
шко ла-ін тер нат Хар ків ської обл..
Ано та ція: У ма те рі а лі на за яв ле ну те му ав -
тор ка пи ше, що, бу ду чи про від ни ком му -
зич ної куль ту ри, учи тель му зи ки по ви нен
зна ти, що му зи ка ви хо вує не тіль ки ху дож -
ній смак і твор чу уяву, але й лю бов до жит -
тя. Му зи ка без по се ред ньо діє на сві то -
сприй ман ня, мис лен ня, по ве дін ку, ху дож -
ній роз ви ток лю ди ни. Му зич ні за нят тя
особ ли во важ ли ві тим, що «дія» в од но му
мис тец т ві, до по ма гає фор му ван ню ху дож -
ніх здіб нос тей і в ін ших мис тец т вах

Ме то дич на роз роб ка «Арт-те ра пія як
за сіб на вчан ня і ви хо ван ня»

Дреш пан Окса на Олек сан д рів на, учи тель
му зич но го мис тец т ва, ке рів ник во каль но-
хо ро во го гур т ка, Ба лак лій ська спе ці аль на
шко ла-ін тер нат Хар ків ської обл..
Ано та ція: У ма те рі а лі на за яв ле ну те му
автор ка пи ше, що, бу ду чи про від ни ком му -
зич ної куль ту ри, учи тель му зи ки по ви нен
зна ти, що му зи ка ви хо вує не тіль ки ху -
дожній смак і твор чу уяву, але й лю бов
до жит тя. Му зи ка без по се ред ньо діє на сві -
то сприй ман ня, мис лен ня, по ве дін ку, ху -
дож ній роз ви ток лю ди ни. Му зич ні за нят тя
особ ли во важ ли ві тим, що «дія» в од но му
мис тец т ві, до по ма гає фор му ван ню ху дож -
ніх здіб нос тей і в ін ших мис тец т вах

Ме то дич ні ре ко мен да ції з під го тов ки
уч нів до тур ні ру юних жур на ліс тів
Дух нік Світ ла на Іва нів на, учи тель за ру біж -
ної лі те ра ту ри та ро сій ської мо ви, Хар ків -
ська спе ці а лі зо ва на шко ла № 80.
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 тур нір юних жур на -
ліс тів до по ма гає фор му ва ти осо бис те став -
лен ня до пред ме ту роз мо ви, роз ду мів, влас -
них і чу жих ви слов лю вань, що свід чить про
роз ви не ність особ ли вих ін ди ві ду аль них
мис лен нє вих опе ра цій, су куп ність яких
мож на ви зна чи ти як «де бат не мис лен ня»

Стат тя «Роз ви ток пі зна валь них здіб -
нос тей уч нів по чат ко вих кла сів на уро ках
ук ра їн ської мо ви»
За нюк На та лія Олек сан д рів на, учи тель по -
чат ко вих кла сів, За галь но ос віт ня шко ла
I — III сту пе нів № 25 м. Луць ка.
Ано та ція: У ма те рі а лі на за яв ле ну те му
автор ка пи ше, що роз ви ток здіб нос тей ви -
ма гає від учи те ля на по лег ли вої пра ці, лю -
бо ві, ад же він сі яч доб ра, прав ди, знань,
тво рець ди тя чих душ. До сяг ти успі ху мож -
на, ко ли вмі ло спря му ва ти ди ти ну до пі -
знан ня, під три му ва ти твор чу ак тив ність,
ста ви ти ме ту пі знан ня, збуд жу ва ти ін те рес
до ви уче но го

Стат тя «Фор му ван ня чи таць ких ін те -
ре сів мо лод ших шко ля рів за со ба ми

муль ти ме діа та Інтер не ту»
Зуб Світ ла на Олек сан д рів на, учи тель по -
чат ко вих кла сів, Де баль цівський НВК «За -
галь но ос віт ній на вчаль ний за клад —
дошкіль ний на вчаль ний за клад» Ва силь -
ківсько го р-ну Дніп ро пет ров ської обл..
Ано та ція: У ро бо ті ав тор ка по ста ви ла за
ме ту роз кри ти особ ли вос ті фор му ван ня
чи таць ких ін те ре сів мо лод ших шко ля рів за
до по мо гою муль ти ме дій ної під трим ки та
ре сур сів Інтер не ту на уро ках лі те ра тур но -
го чи тан ня

Стат тя «Між пред мет ні зв’яз ки як за сіб
фор му ван ня між пред мет них ком пе тен т -
нос тей»
Ка лен ська Світ ла на Ва си лів 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: 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 між -
пред мет ні зв’яз ки до по ма га ють уріз но ма -
ніт ни ти ор га ні за цію на вчаль но-ви хов но го

КАТАЛОГ ПЕДАГОГІЧНИХ МАТЕРІАЛІВ

Усі представлені роботи опубліковані на веб-сайті видавництва:
http://osvita.ua/school/lessons_summary/Каталог «Відкритий урок» #01’ 201730



про це су, роз кри ва ю чи твор чі здіб нос ті
вчи те ля, під ви щу ють пі зна валь ний ін те -
рес, по зи тив не став лен ня уч нів до пред ме -
та, і зреш тою під ви щу ють рі вень якос ті
осві ти мо лод ших шко ля рів

Ме то дич на роз роб ка «Skype-на вчан ня.
До свід за сто су ван ня у до шкіл лі»
Ке ре ча нин Джа мі ла Ва гид ки зи, ви хо ва -
тель до шкіль ної гру пи, Ужго род ський спе -
ці а лі зо ва ний НВК «ЗОШ І сту пе ня — ДНЗ»
з по глиб ле ним ви вчен ням ан г лій ської мо ви
«Про лі сок».
Ано та ція: У роз роб ці опи са ний один із спо -
со бів на дан ня якіс них знань на ди стан ції
від на вчаль но го за кла ду — skype-на вчан ня

Роз роб ка май с тер-кла су «Онлайн-опи -
ту ван ня та ан ке ту ван ня» для пе да го гів
Ке ре ча нин Джа мі ла Ва гид ки зи, ви хо ва -
тель до шкіль ної гру пи, Ужго род ський спе -
ці а лі зо ва ний НВК «ЗОШ І сту пе ня — ДНЗ»
з по глиб ле ним ви вчен ням ан г лій ської мо ви
«Про лі сок».
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 Excel-
опи ту ван ня дає мож ли вість ди стан цій но го
оці ню ван ня знань на будь-яко му при строї
з до сту пом до ін тер не ту. У зруч ний час та
зруч но му міс ці для пе да го га та уч ня/ви хо -
ван ця. Ство рен ня ан кет для бать ків спри я -
ти ме на ла год жен ню кон так ту з ни ми та са -
мо вдос ко на лен ню

Ме то дич на роз роб ка «Роз ви ток на ви -
чок оп ти маль но го чи тан ня в мо лод -

ших шко ля рів»
Ко ля да Ва лен ти на Мат ві їв на, учи тель по -
чат ко вих кла сів, Ста ро ко заць кий НВК
«ЗОШ І — ІІІ сту пе нів — гім на зія» Біл го -
род-Дніс т ров 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, го ту ю -
чись до уро ку, учи тель має по бу ду ва ти йо го
зміст та ким чи ном, щоб тех ні ка чи тан ня
фор му ва ла ся на кож но му з йо го ета пів,
упро довж опра цю ван ня лі те ра тур но го
твору

Ме то дич на роз роб ка «Абет ка для
вчи те ля об ра зот вор чо го мис тец т ва»

Конь ко ва Вік то рія Ва ле рі їв на, учи тель об -
ра зот вор чо го мис тец т ва, Ізма їль ська шко -
ла № 7 Оде ської обл..
Ано та ція: У ро бо ті ви світ ле но ме то ди
та прий о ми ро бо ти з діть ми 1 кла су на уро -
ках гра фіч ної та ко ло рис тич ної гра мо ти

Ме то дич на роз роб ка «Ди дак тич ний
ма те рі ал для по до лан ня вад пись ма в ді -
тей» для 3-х кла сів
Кра пив на Лю бов Ми хай лів на, учи тель по -
чат ко вих кла сів, Снов ська шко ла № 2 Чер -
ні гів ської обл..
Ано та ція: Ди дак тич ний ма те рі ал спря мо -
ва ний на сві до ме за сво єн ня ди фе рен ці а ції
го лос них зву ків, твер дих і м’яких при го -
лос них, пар них глу хих і дзвін ких при го лос -
них за акус ти ко-ар ти ку ля цій ною по діб ніс -
тю, роз різ нен ня зву ків, близь ких за зву -
чан ням або ви мо вою, з опо рою на м’язо ві
від чут тя

Стат тя «Ви ко ри стан ня ди стан цій них
кур сів на уро ках хі мії та біо ло гії»
Куз нє цо ва Ал ла Іва нів на, учи тель хі мії
та біо ло гії, 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 ди стан -
цій не на вчан ня роз ши рює мож ли вос ті тра -
ди цій но го на вчан ня; ро бить на вчаль ний
про цес більш різ но ма ніт ним; до зво ляє
збіль ши ти ін те рес до хі мії та біо ло гії, по -
кра щи ти якість знань уч нів

Стат тя «Ін тер ак тив не на вчан ня в пе да -
го гіч ній ді яль нос ті»
Луш ня Світ ла на Пав лів на, учи тель ук ра їн -
ської мо ви і лі те ра ту ри, Ко но топ ська шко -
ла № 11 Сум ської обл..
Ано та ція: У ма те рі а лі на за яв ле ну те му
з до сві ду ро бо ти ав тор ка пи ше, що ін тер ак -
тив ні тех но ло гії до по ма га ють 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 ка)

Стат тя» Упро вад жен ня осо бис тіс но
зо рі єн то ва но го на вчан ня в шко лі —

не са мо ціль, а по тре ба су час ної осві ти»
Луш ня Світ ла на Пав лів на, учи тель ук ра їн -
ської мо ви і лі те ра ту ри, Ко но топ ська шко -
ла № 11 Сум ської обл..
Ано та ція: У ма те рі а лі на за яв ле ну те му з до -
сві ду ро бо ти ав тор ка пи ше, що су час ні
освіт ні па ра диг ми осо бис тіс но зо рі єн то ва -
но го, роз ви валь но го, кре а тив но го на вчан ня
став лять на пер ший план не пе ре да чу уч -
ням го то во го со ці аль но го до сві ду, а під го -
тов ку їх до са мо стій но го здо бу ван ня знань
і твор чої пра ці в будь-якій сфе рі ді яль нос ті

Ме то дич на роз роб ка «Де ба ти як
ефек тив на тех но ло гія роз вит ку осо -

бис тос ті»
Ма сю ті на Ма ри на Еду ар дів на, ке рів ник
гур т ка «Де ба ти», Бер дян ський центр ди тя -
чо-юнаць кої твор чос ті ім. Є. М. Руд нє вої
За по різь кої обл..
Ано та ція: У ма те рі а лі ав тор ка пи ше, що
тех но ло гія «Де ба ти» спря мо ва на на роз ви -
ток ди ти ни, на роз крит тя її осо бис тіс но го
по тен ці а лу. Про від на ме та де ба тів — ви -
хован ня гро ма дя ни на з роз ви ну ти ми ін -
телекту аль ни ми здіб нос тя ми, твор чим
ставлен ням до сві ту, по чут тям осо бис тої
від по ві даль нос ті та мо ра лі, здат но го до
про дук тив ної пе ре тво рю валь ної ді яль нос ті

Стат тя «Успіш ний учи тель — успіш -
ний та об да ро ва ний учень»
Ма тор кі на Іри на Ми хай лів на, учи тель за -
ру біж ної лі те ра ту ри, Чер ня хів ська шко ла
Ка гар лиць ко го р-ну 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 на го ло шує: як -
що вчи тель твор чо пі дій де до ор га ні за ції
ро бо ти, чіт ко скла де ін струк ції, під бе ре
пра виль ні ви ди ро біт, ство рить твор чу ат -
мо сфе ру, си ту а цію успі ху, то ре зуль та -
том ста не кра ще ро зу мін ня ху дож ньо го
тво ру, йо го ана ліз, по бу до ва влас них
інтер пре та цій, роз ви ток твор чих здіб -
ностей

Ме то дич на роз роб ка «Тес то ві за вдан -
ня на уро ках лі те ра тур но го чи тан ня
в 4 кла сі»
Мо жа ров ська Ін на Во ло ди ми рів на, учи -
тель по чат ко вих кла сів, Жи то мир ський мі -
ський ко ле гі ум.
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 ме від
учи те ля по чат ко вих кла сів знач ною мі рою
за ле жить, чи ста нуть ді ти ак тив ни ми чи -
тача ми, по люб лять книж ку, чи ли шать ся
бай ду жи ми. Якщо ди ти на по дру жить ся
з книж кою на все жит тя, то ма ти ме ши ро -
кий сві то гляд, різ но біч ні знан ня, змо же
впев не но ру ха ти ся в сьо го ден ні на си че но -
му ін фор ма цією

Роз роб ка уро ку «При слів’я, при каз ки,
кри ла ті ви ра зи, афо риз ми як різ но вид
фра зе о ло гіз мів» з ло го пе дії в 6-му кла сі
спе ці аль ної шко ли
На умен ко Іри на Гри го рів на, учи тель ло го -
пе дії, 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 — озна йо ми ти зі сві том
при слів’їв і при ка зок; про ана лі зу ва ти про -
грам ні фоль к лор ні тво ри; ви зна чи ти їх ви -
ди та ви вчи ти по нят тя; ви хо ву ва ти лю бов
до фоль к ло ру; роз ви ва ти твор чу уяву,
логіч не мис лен ня, ви раз не чи тан ня; про -
дов жу ва ти пра цю ва ти над зву ко ви мо вою
зву ків [ш] та [С].

Стат тя «На вчаль но-до слід ниць ка ді -
яль ність уч нів на уро ках біо ло гії»

Но вик На та ля Ва си лів на, учи тель біо ло гії,
Ро ма но во бал ків ська шко ла Пер во май 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 в про це -
сі на уко во-до слід ниць кої ді яль нос ті ство -
рю ють ся умо ви для фор му ван ня до слід -
ниць ких ком пе тен т нос тей шко ля рів, які
охоп лю ють не ли ше від по від ні знан ня й
еле мен тар ні до слід ниць кі умін ня, а й внут -
ріш ню по тре бу ді тей у до слід ниць кій ді яль -
нос ті

Ме то дич на роз роб ка «Інди ві ду аль -
ний під хід до сти му лю ван ня уч нів

при ви вчен ні ма те ма ти ки у про філь них
кла сах»
Овча рен ко На та лія Пет рів на, за ступ ник
ди рек то ра з на вчаль но-ви хов ної ро бо ти,
Пет ра ків ський НВК «До шкіль ний на вчаль -
ний за клад-за галь но ос віт ня шко ла І–ІІІ
сту пе нів» Ка те ри но піль сько го р-ну 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: аби ін ди ві -
ду аль ний під хід до сти му лю ван ня уч нів
при ви кла дан ні ма те ма тич них дис цип лін
мав роз ви ва ю чий ефект, не об хід нов сі ля ко
спри я ти осо бис тіс ній, со ці аль но-пси хо ло -
гіч ній, ди дак тич ній адап та ції уч нів шля хом
ство рен ня для кож но го з них си ту а цій успі -
ху в будь-яко му ви ді ді яль нос ті, зок ре ма
при ви вчен ні ма те ма ти ки

Ме то дич на роз роб ка «Фор му ван ня
еко ло гіч но го мис лен ня і сві до мос ті уч нів
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шля хом за сто су ван ня ін тер ак тив них
форм на вчан ня»
Пи дю ра Юлія Во ло ди ми рів на, учи тель біо -
ло гії, Ада мів ська шко ла Кри ни чан сько го
р-ну Дніп ро пет ров ської обл..
Ано та ція: Пред ме том до слід жен ня є про -
цес ви ко ри стан ня ін тер ак тив них ме то дик
при ви кла дан ні еко ло гії та біо ло гії в шко лі

Стат тя «Роз ви ток твор чих здіб нос тей
уч нів че рез про ек т ну тех но ло гію»
По по ва Те тя на Ва си лів на, учи тель ан г лій -
ської мо ви, Та ра нів ська шко ла Змі їв сько го
р-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: про ект цін -
ний тим, що впро довж йо го ви ко нан ня
шко ля рі вчать ся са мо стій но здо бу ва ти ін -
фор ма цію, от ри му ю чи знан ня й до свід пі -
зна валь ної й на вчаль ної ді яль нос ті

Ме то дич на роз роб ка «Ком бі но ва ний
урок ма те ма ти ки в по чат ко вих кла сах»
По стіл Світ ла на Дмит рів на, учи тель по чат -
ко вих кла сів, Світ ло вод ська шко ла № 8 Кі -
ро во град ської обл..
Ано та ція: Пре зен та ція для вчи те лів по чат -
ко вої шко ли

Ме то дич на роз роб ка «Ви ко ри стан ня
тво рів жи во пи су на уро ках ро сій ської мо -
ви та лі те ра ту ри»
Са зо но ва Ні на Фе до рів на, учи тель ро сій -
ської мо ви та лі те ра ту ри, Ста ро пок ров ська
шко ла Чу гу їв сько го р-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 шко ла
зо бов’яза на про буд жу ва ти в ді тей ін те рес
до мис тец т ва, роз ви ва ти ес те тич ний смак,
по чут тя пре крас но го, за хоп лю ва ти чу до ви -
ми іде а ла ми, фор му ва ти вмін ня ро зу мі ти
і ці ну ва ти тво ри мис тец т ва, пам’ят ки іс то -
рії та ар хі тек ту ри, кра су й ба гат ст во рід ної
при ро ди

Стат тя «Фор му ван ня пі зна валь ної
ком пе тен т нос ті на уро ках за ру біж ної лі -
те ра ту ри»
Сит ник Іри на Олек сан д рів на, учи тель за -
ру біж ної лі те ра ту ри, Но во оде ська шко ла
№ 2 Ми ко ла їв ської обл..
Ано та ція: У ма те рі а лі на за яв ле ну те му (до -
да єть ся ме ді ап ре зен та ція) ав тор ка пи ше,
що фор му ван ня чи таць кої куль ту ри здій с -
ню єть ся ефек тив но, як що ор га ні зу ва ти
фа куль та тив ні за нят тя, на яких від бу ва -
ється по глиб лен ня знань, роз ви ва єть ся ін -
те рес до чи тан ня, умін ня пра цю ва ти з ху -
дож ньою, на уко вою, на уко во-по пу ляр -
ною, лі те ра тур но-кри тич ною лі те ра ту рою

Стат тя «Ви ко ри стан ня хмар них сер -
ві сів у змі ша но му на вчан ні ма те ма ти -

ки в шко лі»
Сот ни ко ва Со фія Ана то лі їв на, учи тель ма -
те ма ти ки, Млі їв ська шко ла № 1 Го ро ди -
щен сько го р-ну Чер ка ської обл..
Ано та ція: У ро бо ті роз гля ну то хмар ні сер -
ві си та змі ша не на вчан ня як ін стру мент ви -
вчен ня ма те ма ти ки в шко лі, який сприяє
роз вит ку по шу ко во-кре а тив но го мис лен ня
шко ля рів, їх ній ак тив ній пі зна валь ній ді -

яль нос ті. На ве де но при кла ди ро бо ти уч нів
у сер ві сах Microsoft Office 365

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

Ме то дич на роз роб ка «Впро вад же ння
еле мен тів кри тич но го мис лен ня на уро -
ках»
Стой ка Га ли на Во ло ди ми рів на, учи тель ро -
сій ської мо ви і за ру біж ної лі те ра ту ри, Дер -
га чів ський лі цей № 2 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: кри тич не
мис лен ня озна чає, що ди ти на ви ко рис то -
вує до слід ниць кі ме то ди в на вчан ні, ста -
вить пе ред со бою пи тан ня й пла но мір но
шу кає на них від по ві ді. Сприй ма ю чи но ву
ін фор ма цію, уч ні по вин ні її кри тич но до -
слі ди ти, по род жу ва ти влас ні суд жен ня сто -
сов но її до сто вір нос ті, оці ни ти і ви зна чи ти
ва го мість ідей

Стат тя «Лі кар ські рос ли ни-сим во ли
Укра ї ни на при шкіль ній ді лян ці»

Стор чак Оле на Бо ри сів на, учи тель біо ло гії,
Ба сан ська шко ла По ло гів 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 оп ти -
маль ним шля хом ре фор му ван ня шкіль ної
біо ло гіч ної осві ти є по сту по ва за мі на по -
ясню валь но-ілюс т ра тив ної тех но ло гії на -
вчан ня осо бис тіс но зо рі єн то ва ни ми, за
яких на вчан ня пе ре во дить ся на суб’єк т ну
осно ву з на ста но вою на са мо роз ви ток і са -
мо ви хо ван ня осо бис тос ті

Ме то дич на роз роб ка «Особ ли вос ті
викла дан ня ро сій ської мо ви в умо вах
білін г віз му»
Сто я но ва Ла ри са Ми хай лів на, учи тель ро -
сій ської мо ви та за ру біж ної лі те ра ту ри,
Мат ро ський НВК «За галь но ос віт ній на -
вчаль ний за клад І–ІІІ сту пе нів — до шкіль -
ний на вчаль ний за клад» Ізма їль сько го р-ну
Оде ської обл..
Ано та ція: Ме та до слід жен ня — ви зна чен -
ня особ ли вос тей ви вчен ня ро сій ської мо ви
в умо вах бі лін г віз му

Роз роб ка уро ку «Прос то ро ва ор га ні -
за ція ру хів. Імпро ві за ція» з хо ре ог ра -

фії в 7-х — 9-х кла сах
Та ра нен ко Юлія Пет рів на, стар ший ви кла -
дач ка фед ри хо ре ог ра фії, пе да гог-хо ре ог -
раф На род но го ан сам б лю ес т рад но го тан -
цю «МарЛен», Бер дян ський дер жав ний
пе да го гіч ний уні вер си тет, Бер дян ський
центр ди тя чо-юнаць кої твор чос ті, За по -
різь ка обл..
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко -
го — ви яви ти знан ня про особ ли вос ті
джаз-мо дерн тан цю, по зи, по ло жен ня,

термі но ло гію; за крі пи ти на вич ки ви ко -
нан ня вправ; удос ко на лю ва ти тех ні ку ви -
ко нан ня крос-пе ре мі щень та тан цю валь -
них ком бі на цій; ви яви ти вмін ня ім п ро ві зу -
ва ти; роз ви ва ти са мо стій ність мис лен ня
та твор чу іні ці а ти ву, об раз ну уяву та фан -
та зію, елас тич ність зв’язок та си лу м’язів,
умін ня віль но орі єн ту ва ти ся в прос то рі,
му зич но-ру хо ву ко ор ди на цію; ви хо ву ва ти
ін те рес до джаз-мо дерн тан цю, доб ро зич -
ли вість

Ме то дич ні ре ко мен да ції «Вчи мо гра -
ма ти ку ан г лій ської мо ви з піс нею»

для 9-х — 11-х кла сів
Тиш ко Оль га Іва нів на, учи тель ан г лій ської
мо ви, Трос тя нець ка шко ла Кі вер ців сько го
р-ну Во лин ської обл..
Ано та ція: Ме то дич ні ре ко мен да ції міс тять
до бір ку уні вер саль них ідей і тех но ло гій,
які до по мо жуть ство ри ти по зи тив ну мов -
лен нє ву ат мо сфе ру, емо цій ний за ряд якої
спри я ти ме за лу чен ню всіх уч нів до спіл ку -
ван ня. Во ни вклю ча ють збір ку ан г ло мов -
них пі сень і за вдань, які в не ви му ше ній
твор чій ат мо сфе рі до по мо жуть за сво ї ти
не прос ті пра ви ла ан г лій ської мо ви

Стат тя «Тех но ло гія веб-квест у на вчан -
ні го во рін ня на су час но му уро ці ан г лій -
ської мо ви»
Хо мен ко Те тя на Фе до рів на, учи тель ан г -
лій ської мо ви, Ко но топ ська спе ці а лі зо ва на
шко ла № 9 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 веб-
квес ти роз ви ва ють кри тич не мис лен ня, то -
му що ро бо та над ни ми роз ви ває та кі умін -
ня, як умін ня по рів ню ва ти, ана лі зу ва ти,
кла си фі ку ва ти, мис ли ти аб ст рак т но

Стат тя «Роль і міс це ди дак тич них ігор
на уро ках ма те ма ти ки»
Ше ляг Оле на Гри го рів на, вчи тель ма те ма -
ти ки, Дра бів ський НВК «За галь но ос віт ня
шко ла І–ІІІ сту пе нів ім. С. В. Ва силь чен ка»
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 ди дак -
тич ні іг ри при ви вчен ні ма те ма ти ки ма ють
ви хов не зна чен ня, роз ви ва ють ро зу мо ву
ак тив ність уч нів, по жвав лю ють і уріз но ма -
ніт ню ють урок. Ви ко ри стан ня ди дак тич -
них ігор дає змо гу про дук тив но ор га ні зу ва -
ти ро бо ту на різ них ета пах уро ку

Ме то дич на роз роб ка «Ви ко ри стан ня
ін тер ак тив них ме то дів із за лу чен ням

муль ти ме дій них тех но ло гій для ви вчен ня
фран цузь кої мо ви»
Шер с т ньо ва Оле на Вя чес ла ві на, вчи тель
фран цузь кої мо ви, Мар га нець кий НВК
«Лі цей — спе ці а лі зо ва на за галь но ос віт ня
шко ла І–ІІІ сту пе нів № 1» 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 до по -
мо гою ін тер ак тив них ме то дик учи тель
фран цузь кої мо ви мо же ство ри ти та кі умо -
ви для опа ну ван ня мо вою, за яких учень
бу де мо ти во ва ним до са мо стій но го від -
крит тя та пі знан ня но вих знань, фор му ван -
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ня влас ної ліг віс тич ної ком пе тен т нос ті та
роз ши рен ня влас но го кру го зо ру

Стат тя «Кри тич не мис лен ня як за сіб
фор му ван ня та роз вит ку твор чих

здіб нос тей уч нів на уро ках гео гра фії»
Шту лін ська Оль га Во ло ди ми рів на, учи тель
гео гра фії, Ма лин ський НВК «Шко ла-лі цей
№ 1 іме ні Ні ни Сос ні ної» Жи то мир -
ської обл..
Ано та ція: У стат ті роз кри то важ ли вість
кри тич но го мис лен ня для роз вит ку гар мо -
ній ної твор чої осо бис тос ті, здат ної ви ко -
рис то ву ва ти вмін ня та на вич ки в про це сі
на бут тя влас но го жит тє во го до сві ду. Роз -
гля ну ті фор ми, ме то ди й прий о ми, що
спри яють роз вит ку кри тич но го мис лен ня
на уро ках гео гра фії

Ме то дич на роз роб ка «Прак ти ко-орі -
єн то ва на збір ка вправ з роз вит ку ак -

тор ської май с тер нос ті у ви хо ван ців хо ре -
ог ра фіч них ко лек ти вів»
Яцен ко Юлія Ми ко ла їв на, ви кла дач те ат -
раль них дис цип лін, Ко но топ ська ди тя ча
шко ла мис тецтв Сум ської обл..
Ано та ція: Збір ка міс тить опис вправ та ігор
для ви ко ри стан ня у на вчаль но-ви хов но му
про це сі хо ре ог ра фіч них ко лек ти вів по за -
шкіль них на вчаль них за кла дів. Впра ви
спря мо ва ні на фор му ван ня та роз ви ток ак -
тор ської май с тер нос ті, мі мі ки, вза є мо дії
між пар т не ра ми та без сло вес но го спіл ку -
ван ня, плас тич ної вза є мо дії ви хо ван ців під
час сце ніч них ви сту пів і згур ту ван ня ди тя -
чо го хо ре ог ра фіч но го ко лек ти ву

Му зи ка

Роз роб ка уро ку «Му зич ний те ма тизм
лі рич но го ха рак те ру» з му зи ки в 5-му
класі
Боб ро ва Іри на Вік то рів на, учи тель те о рії
му зи ки, За по різь кий кла сич ний лі цей.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, на вчаль на ме та яко го — ово ло -
діння знан ня ми з кур сів іс то рії та те о рії му -
зи ки, зна йом ст во з му зич ним те ма тиз мом
лі рич но го ха рак те ру; роз ви ток умін ня слу -
ха ти кла сич ну му зи ку та вер баль но ін тер -
пре ту ва ти ха рак тер му зич них об ра зів

Роз роб ка уро ку «Ро бо та над ху дож нім
об ра зом на при кла ді тво рів ма лих форм»
в 5-му кла сі му зич ної шко ли
Ко валь Ін на Ві та лі їв на, ви кла дач з кла су
фор те пі а но, Ру бі жан ська мі ська ди тя ча
шко ла мис тецтв 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 кри ти та від тво -
ри ти у ви ко нан ні об раз ний зміст му зич них
тво рів (Пре люд e-moll та Oктав ний етюд
на те му Па га ні ні І. Бер ко ви ча)

Роз роб ка уро ку «Обра зи ди тин ст ва
у тво рі «Ди тя чий аль бом» П. Чай ков сько -
го» з му зи ки в 7-му кла сі
Крош ка Оль га Ми хай лів на, учи тель му зич -
но го мис тец т ва, Дніп ров ська шко ла № 50.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку з ме то дич -
ни ми до дат ка ми, ме та яко го — на вчи ти ви -

яв ля ти прос ті та яс к ра ві му зич ні об ра зи,
за крі пи ти по нят тя «му зич ний об раз»;
розви ва ти твор че уяв лен ня й ін те рес до
«ди тя чих» об ра зів у му зич но му мис тец т ві,
фор му ва ти вмін ня ви слов лю ва ти суд жен -
ня про ін то на цій ну та жит тє ву при ро ду му -
зич них об ра зів; ви хо ву ва ти ес те тич ний
смак і по чут тя гу мо ру

Ме то дич на роз роб ка «Між пред мет ний
зв’язок на уро ці фор те пі а но у кла сі соль -
но го спі ву»
Мод лик Ган на Олек сан д рів на, ви кла дач
по кла су фор те пі а но, кон цер т мей с тер, за -
ступ ник ди рек то ра, Ру бі жан ська мі ська
ди тя ча шко ла мис тецтв Лу ган ської обл..
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко -
го — по ка за ти вза є мозв’язок кіль кох ви дів
мис тец т ва, ство ри ти на уро ці ат мо сфе ру
спів твор чос ті в ці лях під ви щен ня пі зна -
валь но го ін те ре су та ак ти ві за ції уч ня

Роз роб ка за нят тя «Му зич ний зву ко ряд
квіт ко вий за пле те мо в ві нок каз ко вий»
Та гін це ва Іри на Ми хай лів на, ви кла дач
фор те пі а но, Ко но топ ська ди тя ча шко ла
мис тецтв Сум 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 вчи ти
на зви нот, вмі ти за пи су ва ти їх на нот но му
ста ні та на вчи ти зна хо ди ти їх на ін стру -
мен ті

Роз роб ка за нят тя «Струн но-смич ко ві
ін стру мен ти су час но го сим фо ніч но го ор -
кес т ру»
Ци пу но ва На та лія Ми хай лів на, ви кла дач,
За по різь ка ди тя ча шко ла мис тецтв № 4.
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 — озна йом лен ня зі струн но-смич ко ви -
ми ін стру мен та ми су час но го сим фо ніч -
ного ор кес т ру; на ко пи чен ня слу хо во го до -
сві ду за до по мо гою му зич них тво рів,
ви хо ван ня ці ка вос ті до сві ту му зи ки, під ви -
щен ня за галь но го рів ня куль ту ри; ак ти ві -
за ція ро бо ти уч нів

Обра зот вор че мис тец т во

Роз роб ка уро ку «Ком по зи ція в де ко ра -
тив ній скуль п ту рі. Па пе роп лас ти ка» з об -
ра зот вор чо го мис тец т ва в 5-му кла сі
Ба жан Ві та Ана то лі їв на, учи тель об ра зот -
вор чо го мис тец т ва, 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 — ви вча ти особ ли вос ті
па пе ро вої плас ти ки; озна йо ми ти з тех ні -
кою тор цю ван ня; учи ти пра цю ва ти з не -
тра ди цій ни ми ма те рі а ла ми та ін стру мен та -
ми; удос ко на лю ва ти на вич ки в ство рен ні
ху дож ньо го об ра зу за со ба ми кон ст ру ю -
ван ня з па пе ру; роз ви ва ти дріб ну мо то ри -
ку рук, уяву, фан та зію, об раз не мис лен ня,
кон ст рук тив ні здіб нос ті

Роз роб ка уро ку «Юні твор ці пет ри ків -
сько го роз пи су» з об ра зот вор чо го мис тец -
т ва в 7-му кла сі

Дем чен ко Ін на Іва нів на, учи тель об ра зот -
вор чо го мис тец т ва, крес лен ня та тех но ло -
гій, Дніп ров ський НВК № 66 «Гім на зія —
по чат ко ва шко ла — до шкіль ний на вчаль -
ний за клад».
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — на вчи ти тех ні ки пет -
ри ків сько го роз пи су; удос ко на лю ва ти на -
вич ки ком по зи цій но го ви рі шен ня тво ру;
фор му ва ти ху дож ньо-ес те тич не став лен ня
до дій с нос ті; ін те рес до пі знан ня куль ту ри
сво го на ро ду; роз ви ва ти по чут тя ко лір ної
гар мо нії, фан та зію

Роз роб ка на вчаль но про ек ту «Де ко ра -
тив но-ужит ко ве мис тец т во Укра ї ни» з об -
ра зот вор чо го мис тец т ва в 7-му кла сі
Конь ко ва Вік то рія Ва ле рі їв на, учи тель об -
ра зот вор чо го мис тец т ва, Ізма їль ська шко -
ла № 7 Оде ської обл..
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко -
го — озна йо ми ти з ви да ми ху дож ніх ре ме -
сел, їх за род жен ням і роз вит ком на те ри то -
рії Укра ї ни та їх пред с тав ни ка ми; на вчи ти
ці ну ва ти кра су, ство ре ну ру ка ми на род них
уміль ців; роз ви ва ти ін те рес до на род них
про мис лів, куль тур ної спад щи ни, умін ня
пра цю ва ти з різ ни ми дже ре ла ми ін фор ма -
ції; ви хо ву ва ти лю бов до пре крас но го, по -
ва гу до куль тур ної спад щи ни, тра ди цій,
пра ці лю дей, бе реж ли ве став лен ня до тво -
рів на род них май ст рів

Роз роб ка уро ку «Ча рів ні ві зе рун ки на -
шо го до му» з об ра зот вор чо го мис тец т ва
в 5-му кла сі
Мар чен ко ва Оле на Юрі їв на, учи тель ОТМ,
основ здо ров’я, ху дож ньої куль ту ри, Дніп -
ров ський НВК № 113 «За галь но ос віт ній на -
вчаль ний за клад — до шкіль ний на вчаль ний
за клад — по за шкіль ний на вчаль ний за клад».
Ано та ція: План-кон с пект уро ку з муль ти ме -
дій ною під трим кою, ме та яко го — продов -
жи ти зна йо ми ти з ви да ми де ко ра тив но-
при клад но го мис тец т ва; роз ви ва ти на вич ки
ви ко нан ня еле мен тів об раз ної ді яль нос ті,
об раз не мис лен ня, асо ці а тив ну пам’ять;
фор му ва ти на вич ки ро бо ти в різ них тех ні -
ках; роз ви ва ти від чут тя гар мо нії, рит му, рів -
но ва ги, твор че став лен ня до ро бо ти; ви хо ву -
ва ти лю бов до на род ної твор чос ті

Ме то дич на роз роб ка «Ігри на уро ках
об ра зот вор чо го мис тец т ва»

Пан чук Те тя на Євге нів на, учи тель по чат -
ко вих кла сів, Не ті шин ська шко ла № 2
Хмель ницької обл..
Ано та ція: У ма те рі а лі на за яв ле ну те му
з до сві ду ро бо ти ав тор ка пи ше, що про від -
ним ме то дич ним прий о мом у ро бо ті з пер -
шо клас ни ка ми є гра. У сис те мі ди тя чих
ігор ху дож ня гра, гра уяви, гра — фан та зу -
ван ня — це ді євий і спе ци фіч ний вид ди тя -
чої ді яль нос ті, що зай має міс це між влас не
грою і ди тя чою ху дож ньою твор чіс тю

Осно ви здо ров’я

Роз роб ка уро ку «Без печ не се ре до ви ще.
Сти хій ні ли ха» з основ здо ров’я в 5-му
кла сі
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Бі лиць ка Іри на Ана то лі їв на, учи тель по чат -
ко вих кла сів, Бар він ків ська шко ла № 3
Хар ків ської обл..
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв -
лену те му з муль ти ме дій ною під трим кою
(ме ді ап ре зен та ція до да єть ся), ме та яко -
го — озна йо ми ти уч нів із не без пе ка ми
при род но го по ход жен ня, роз гля ну ти при -
кла ди сти хій них не без пек, склас ти ал го -
рит ми по ве дін ки в над зви чай них си ту а ці -
ях; роз ви ва ти ло гіч не мис лен ня; ви хо ву ва -
ти бе реж ли ве став лен ня до влас но го
здо ров’я та жит тя

Роз роб ка під сум ко во-уза галь ню валь -
но го уро ку з основ здо ров’я в 5-му кла сі
Сташ ків На дія Ва си лів на, учи тель основ
здо ров’я, Каль ненська шко ла Ко зів сько го
р-ну Тер но піль ської обл..
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко -
го — під вес ти під сум ки ви вче но го ма те рі а -
лу; по вто ри ти пра ви ла без печ ної по ве дін ки;
пе ре ві ри ти, як уч ні ово ло ді ли вмін ня ми та
прак тич ни ми на вич ка ми обе рі га ти та зміц -
ню ва ти здо ров’я у різ них си ту а ці ях; за пев -
ни ти в то му, що здо ров’я за ле жить від спо со -
бу жит тя; роз ви ва ти ба жан ня вес ти здо ро -
вий спо сіб жит тя; ви хо ву ва ти мо ти ва цій ні
осно ви збе ре жен ня й зміц нен ня здо ров’я

Роз роб ка уро ку «Хар чу ван ня» з основ
здо ров’я в 6-му кла сі
Шев чук Та ма ра Де ни сів на, учи тель со ці -
аль них дис цип лін, Ма не виць ка шко ла № 1
іме ні Андрія Сніт ка 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 —
сфор му ва ти в уч нів уяв лен ня про ві ко ві
особ ли вос ті хар чу ван ня, ка ло рій ність їжі;
на да ти ін фор ма цію про не об хід ні скла до ві
про дук ти хар чу ван ня; на вча ти до три му ва -
ти ся пов но цін но го хар чу ван ня; про дов жу -
ва ти роз ви ва ти на вич ки здо ро во го спо со бу
жит тя

По за клас ні за хо ди

Роз роб ка за хо ду «Укра ї на — єди на
кра ї на» для 4-х кла сів

Бі лець ка Та ї сія Іва нів на, Гри го рен ко Ва -
лен ти на Ва си лів на, учи тель по чат ко вих
кла сів, учи тель по чат ко вих кла сів; Груш ко
Оле на Пет рів на, учи тель по чат ко вих кла -
сів; Ксе но фон то ва Га ли на Ана то лі їв на,
учи тель по чат ко вих кла сів, Бі ло цер ків ська
шко ла № 11 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 — фор му ва ти
по нят тя про дер жа ву Укра ї ну з різ ни ми
зем ля ми, але єди ну кра ї ну; роз ши рю ва ти
і зба га чу ва ти знан ня про по езію; ви хо ву -
вати по чут тя влас ної гід нос ті, по ва ги до
пам’яті ве ли ких ук ра їн ців та іс то рич но го
ми ну ло го; ви хо ву ва ти в уч нів пат рі о тич ні,
ду хов ні якос ті гро ма дя ни на Укра ї ни

Роз роб ка за хо ду «Пер ші Ди тя чі Олім -
пій ські іг ри» для 2-х кла сів
Дол би ше ва Євге нія Юрі їв на, учи тель фі -
зич но го ви хо ван ня; Са ва рець Анас та сія

Юрі їв на, учи тель фі зич но го ви хо ван ня,
Дніп ров ська шко ла № 69; Дніп ров ська
шко ла № 112.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду
на за яв ле ну те му, ме та яко го — спри я ти
роз вит ку сприт нос ті; спри я ти роз вит ку
вза є мо до по мо ги; за крі пи ти на вич ки при -
дба ні на уро ках фі зич но го ви хо ван ня

Роз роб ка за хо ду «Андрі їв ські ве чор ни -
ці» для 8-х кла сів
Кри ве нок Оле на Ми ко ла їв на, учи тель ма -
те ма ти ки, клас ний ке рів ник; Де рун Світ ла -
на Іва нів на, вчи тель мис тец т ва, Кам’ян ська
шко ла № 7 Дніп ро пет ров ської обл..
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду,
ме та яко го — спри я ти ви вчен ню ет но -
графіч  них особ ли вос тей від род жен ня
укра їн ської тра ди ції про ве ден ня ан д рі їв -
ських вечор ниць, по ка за ти кра су та не по -
вторність зви ча їв, об ря дів, зна чен ня ук ра -
їнської піс ні, без меж не ба гат ст во й ми -
лозвуч ність рід ної мо ви, фор му ва ти
на ці о наль ний спектр по чут тів, емо цій, ви -
хо  ву ва ти усві дом лен ня на леж нос ті до на -
ро ду, до йо го іс то рич ної до лі

Роз роб ка за хо ду «Ве чір шкіль них дру -
зів» для 1-х — 11-х кла сів
Ма рі но ва Ва лен ти на Бо ри сів на, учи тель
по чат ко вих кла сів; Жит нік Те тя на Ми ко -
ла їв на, учи тель му зи ки, Но вог ро дів ська
шко ла № 9 До нець кої обл..
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за галь но -
шкіль но го за хо ду — ве чо ра зу стрі чі ви -
пуск ни ків

Ме то дич на роз роб ка «Зві рів се ло на -
зи ва єть ся»

Мо сій чук Рус лан Пав ло вич, учи тель гео -
гра фії; Мо сій чук Лю бов Ле о ні дів на, учи -
тель біо ло гії, Зві рів ська шко ла Кі вер ців -
сько го р-ну Во лин ської обл..
Ано та ція: У роз роб ці по да но ме то ди ка ор -
га ні за ції кра єз нав чої ро бо ти в шко лі. Роз -
гля ну то кон к рет ний до свід про ве ден ня
шкіль них кра єз нав чих до слід жень в умо -
вах сіль ської шко ли

Роз роб ка за хо ду «Лю біть лю бов, я вас
бла гаю!» для 11-х кла сів
Олі фір Іри на Андрі їв на, ви кла дач еко но -
міч них дис цип лін; Трже цяк Оле на Бо ри -
сів на, ви кла дач еко но міч них дис цип лін,
Жи то мир ський аг ро тех ніч ний ко ледж.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду
з муль ти ме дій ною під трим кою, ме та яко -
го — роз ши ри ти знан ня про День свя то го
Ва лен ти на, йо го тра ди ції, під ви щи ти рі -
вень ку-льту ри, озна йо ми ти з ети кою, якої
до три му ють ся за ко ха ні; ви хо ву ва ти вза є -
мо по ва гу, щи рість, сер деч ність у сто сун -
ках, фор му ва ти по чут тя люд ської гід нос ті

Роз роб ка за хо ду «Фі зи ко-ма те ма тич -
ний тур нір» для 8-х кла сів
Стро кі на Лі дія Ми ко ла їв на, учи тель фі зи -
ки; Но вак Юлія Ми хай лів на, учи тель ма те -
ма ти ки, ін фор ма ти киі, Сте па нів ська шко -
ла № 1 Сум сько го р-ну Сум 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 — по пу ля -
ри зу ва ти ма те ма тич ні та фі зич ні знан ня,
під ви щи ти рі вень знань з ін фор ма ти ки,
роз ви ва ти кміт ли вість, ви на хід ли вість,
твор чі й ін те лек ту аль ні здіб нос ті, ло гіч не
мис лен ня, са мо стій ність, на по лег ли вість,
фор му ва ти вмін ня при бор ку ва ти хви лю -
ван ня, зо се ред жу ва ти ся, ді яти ра ці о наль -
но, ви хо ву ва ти по чут тя від по ві даль нос ті
та вмін ня пра цю ва ти в ко ман ді

Роз роб ка за хо ду «Ген ріх Гей не — най -
біль ший по ет Ні меч чи ни» для 9-х кла сів
Алі мо ва Люд ми ла Ми хай лів на, учи тель за -
ру біж ної лі те ра ту ри та ро сій ської мо ви, Бі -
ло цер ків ська спе ці а лі зо ва на при род ни чо-
ма те ма тич на шко ла № 16 ім. М. О. Ки ри -
лен ка Ки їв ської обл..
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду
на за яв ле ну те му, ме та яко го — про дов жи -
ти зна йом ст во з твор чіс тю Г. Гей не, зі збір -
кою вір шів «Кни га пі сень»; ви зна чи ти го -
лов ні мо ти ви лі ри ки по ета; удос ко на лю ва -
ти на вич ки ви раз но го чи тан ня по етич них
тво рів; ви хо ву ва ти лю бов до мис тец т ва
сло ва

Роз роб ка за хо ду «Екза мен на ввіч ли -
вість» для 2-х — 4-х кла сів
Ана нен ко Та ї са Олек сан д рів 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: Сце на рій про ве ден ня за хо ду,
ме та яко го — по гли би ти йі уза галь ни ти
знан ня про основ ні пра ви ла куль тур но го
став лен ня до ро вес ни ків і до рос лих лю дей;
на да ти мож ли вість від чу ти си лу ввіч ли во го
звер тан ня; фор му ва ти міц ні на вич ки
і звич ки куль тур но го став лен ня до лю дей;
спри я ти фор му ван ню доб ро ти, де лі кат нос -
ті, чуй нос ті

Роз роб ка за хо ду»Ми — слав ні на -
щадки ко заць ко го ро ду» для спе ці аль ної
шко ли
Андру щен ко Те тя на Пет рів на, ви хо ва тель,
При луць ка спе ці аль на за галь но ос віт ня
шко ла-ін тер нат І–ІІ ст..
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — озна йо ми ти з іс то -
рією свя та По кро ви, тра ди ці я ми від зна чен -
ня Дня ук ра їн сько го ко зац т ва; спри я ти
усві дом лен ню важ ли вос ті збе ре жен ня
хрис ти ян ських цін нос тей у жит ті на шо го
на ро ду; ви хо ву ва ти лю бов до рід ної зем лі,
її тра ди цій, ві ру вань; ви хо ву ва ти муж ність,
смі ли вість

Роз роб ка уро ку «Щас ли вий ви па док»
з фі зи ки в 7-му кла сі
Арсе ньє ва Ін на Фе до рів на, учи тель фі зи ки,
за ступ ник ди рек то ра з НВР, Дніп 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 — фор му ва ти на -
вич ки за сто су ван ня знань у не стан дар т -
ній си ту а ції; роз ви ва ти ло гіч не мис лен ня,
пам’ять, уваж ність, швид кість, твор чі
здіб нос ті; ви хо ву ва ти від по ві даль ність
за до ру че ну спра ву, за ці кав ле ність у ви -
вчен ні фі зи ки, умін ня прий ти на до по мо -
гу дру го ві
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Роз роб ка за хо ду «Бар ви слів»
Артюх Та ма ра Іва нів на, учи тель по чат ко -
вих кла сів, Вар вин ська рай он на гім на зія
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 — на вчи ти
спо сте рі га ти, екс пе ри мен ту ва ти, до слід -
жу ва ти і ро би ти ви снов ки

Роз роб ка за хо ду «Во гонь: во рог чи
друг» для 1-х — 4-х кла сів
Ахмет Ві та Ана то лі їв на, учи тель по чат ко -
вих кла сів, Тиш ків ська шко ла № 2 Доб ро -
ве лич ків сько го р-ну Кі ро во град ської обл..
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду
на за яв ле ну те му, ме та яко го — по яс ни ти,
що во гонь мо же бу ти ко рис ним і не без печ -
ним. да ти уяв лен ня про при чи ни ви ник -
нен ня по жеж; фор му ва ти ро зу мін ня не об -
хід нос ті ви ко рис то ву ва ти пра ви ла про ти -
по жеж ної без пе ки; на вчи ти за по бі га ти
ви ник нен ню по же жі; пе ре ко на ти в не без -
печ нос ті гри з вог нем; ви хо ву ва ти по ва гу
до про фе сії по жеж ни ка

Роз роб ка за хо ду «Лі те ра тур ний ве чір
«Кай да ше ва сім’я» для 10-х кла сів
Бoйкo На та лія Сте па нів на, учи тель ук ра -
їнськoї мoви та лі те ра ту ри, Львів ська
шкoла № 7.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду,
ме та яко го — роз кри ти гли би ну зміс ту по -
віс ті І. Не чуя-Ле виць ко го; роз ви ва ти вмін -
ня ана лі зу ва ти ху дож ній твір, твор чі здіб -
нос ті, на вич ки ак тор ської май с тер нос ті;
ви хо ву ва ти лю бов до ук ра їн сько го сло ва,
тра ди цій рід но го краю

Роз роб ка уро ку «The Media.Press» з ан -
г лій ської мо ви в 9-му кла сі
Ба бен ко Оле на Ми ко ла їв на, учи тель ан г -
лій ської мо ви, Хар ків ський лі цей № 161
«Імпульс».
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му. Objectives: to improve and to sys te -
matize lexical material on the topic; to
improve listening skills; to develop students’
thinking, memory, imagination and attention;
to practice speaking skills of students; to
encourage students to love their family, the
loved ones; to develop in them deep feeling of
responsibility of every human being

Роз роб ка за хо ду «100 днів у шко лі» для
5-х кла сів
Ба бен ко Оле на Ми ко ла їв на, учи тель ан г -
лій ської мо ви, Хар ків ський лі цей № 161
«Імпульс «.
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
іг ри лю дя ність, гу ма нізм у сто сун ках, доб -
ро зич ли вість, по ва гу до лю дей, ве ли ко душ -
ність, скром ність, са мо по жер т ву; на вчи ти
ово ло ді ва ти мис тец т вом спіл ку ван ня, на -
вич ка ми вза є мо до по мо ги, про буд жу ва ти
щи рий ін те рес до всьо го ко рис но го, мо -
раль но го; роз ви ва ти ці ле спря мо ва ність,
на по лег ли вість в до сяг нен ні ме ти, са мо -
стій ність

Роз роб ка за хо ду «Лю ди на по чи на єть ся
з доб ра»

Ба сюк Лю бов Ми ко ла їв на, ви хо ва тель
ГПД, Кру пець ка шко ла Ра ди ви лів сько го р-
ну Рів нен ської обл..
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду
на за яв ле ну те му, ме та яко го — з’ясу ва ти
зміст по нят тя «доб ро та», роз ви ва ти по чут -
тя від по ві даль нос ті за свої вчин ки і ви кли -
ка ти ба жан ня тво ри ти доб ро; ви хо ву ва ти
по нят тя гід нос ті, чуй нос ті, доб ро ти, лю бо ві
до ближ ньо го

Роз роб ка за хо ду «Олім пій ські іг ри су -
час нос ті» для 4-х кла сів
Бон да рен ко Вік то рія Олек сі їв на, учи тель
фі зич ної куль ту ри, Вар вин ська рай он на
гім на зія 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 з муль ти ме дій ною під -
трим кою, ме та яко го — озна йо ми ти з іс то -
рією олім піз му як од нієї зі сто рін куль тур -
ної спад щи ни люд ст ва; ви хо ву ва ти по чут тя
на ці о наль ної гід нос ті; фор му ва ти стій ку
мо ти ва цію до за нять фі зич ною куль ту рою
і спор том; по пу ля ри зу ва ти здо ро вий спо -
сіб жит тя

Роз роб ка за хо ду «Ма те рин ські обе ре -
ги» для 5-х — 8-х кла сів
Бо ро дав кі на Ган на Ва ле рі їв на, учи тель ук -
ра їн ської мо ви та лі те ра ту ри, Кра ма тор -
ська шко ла № 24 До нець кої обл..
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду
на за яв ле ну те му, ме та яко го — озна йо ми -
ти уч нів з од віч ни ми ук ра їн ськи ми сим во -
ла ми — руш ни ка ми, по гли би ти знан ня
про ви ко ри стан ня на род них обе ре гів
в обря дах, зви ча ях Укра ї ни, ви хо ву ва ти
лю бов і по ва гу до дав ньої слов’ян ської
свя ти ні, фор му ва ти по тре бу бе рег ти йо го
як сі мей ний скарб, ба жан ня ви ши ти свій
руш ник

Роз роб ка за хо ду «Від усієї ду ші» для
1-х — 11-х кла сів
Буб лей ник На та лія Ми ко ла їв на, пе да гог-
ор га ні за тор, Кам’ян ська шко ла № 28 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
гро ма дян ськість і пат рі о тизм, ак ти ві зу ва ти
на ці о наль но-пат рі о тич не ви хо ван ня, роз -
ви ва ти пі зна валь ний ін те рес до ви вчен ня
іс то рич но го ми ну ло го, пе ре да ти по ва гу
до не мер к ну чо го по дви гу, стій кос ті, муж -
нос ті і без за віт ної лю бо ві до своєї Віт чиз -
ни, ук ра їн сько го на ро ду

Роз роб ка за хо ду «Що в іме ні тво є му»
для 5-х кла сів
Бу ли ух Ю.Г., учи тель іс то рії та пра во знав -
ст ва, Смі лян ська шко ла № 11 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 — до по мог ти
уч ням озна йо ми ти ся зі зна чен ням сво го
іме ні, роз ши ри ти знан ня про по ход жен ня
імен, ви хо ву ва ти в уч нів по ва гу до сво го
іме ні та імен сво їх дру зів, рід них, зна йо мих

Роз роб ка за хо ду «Свя то 8 Бе рез ня»
Ва си лен ко Окса на Ва си лів на, учи тель по -
чат ко вих кла сів, Ста ро си няв ська шко ла

№ 1 Хмель ницької обл..
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня ви хов но го
свят ко во го за хо ду

Роз роб ка за хо ду «Вес на про буд жує
при ро ду! Вес на про буд жує сер ця!»для 4-х
кла сів
Ва си льє ва На та лія Вік то рів на, учи тель
почат ко вих кла сів, Сум ська спе ці а лі зо ва на
шко ла № 9.
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 род жу -
ва ти тра ди ції ук ра їн сько го на ро ду; роз ви -
ва ти ін те рес до слав них тра ди цій; ви хо ву -
ва ти лю бов, дбай ли ве став лен ня до при ро -
ди; фор му ва ти ес те тич ні по чут тя, умін ня
ба чи ти пре крас не в на вко лиш ньо му се ре -
до ви щі

Роз роб ка за нят тя-квес ту хо ре ог ра фіч -
но го гур т ка для 2-х кла сів
Во ля ник На та лія Ва си лів на, ви кла дач хо ре -
ог ра фіч них дис цип лін, Бро дів ський пе да -
го гіч ний ко ледж ім. М. Шаш ке ви ча Льві -
ської обл..
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду,
ме та яко го — за крі пи ти те о ре тич ний ма те -
рі ал за до по мо гою ін тер ак тив них вправ;
фор му ва ти вмін ня за сто со ву ва ти знан ня
на прак ти ці; удос ко на лю ва ти тех ні ку ви ко -
нан ня ру хів на се ре ди ні за лу та по ді аго на -
лі; роз ви ва ти му зич ний слух, ко ор ди на цію
ру хів, пам’ять, ло гіч не мис лен ня; ви хо ву -
вати чес ність, прав ди вість, по чут тя ко лек -
ти віз му

Роз роб ка за хо ду «Мо ва — Бо жий
скарб лю ди ни» для 3-х кла сів
Га ва нюк На та лія Ми ко ла їв на, учи тель почат -
ко вих кла сів, Ма няв ський НВК Бо город чан -
сько го р-ну Іва но-Фран ків ської обл..
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду,
ме та яко го — роз по віс ти про ба гат ст во рід -
ної мо ви, до вес ти, що рід на мо ва — це ду -
хов на свя ти ня, фор му ва ти пе ре ко на ність
у не тлін нос ті ду хов них скар бів на ро ду, по -
ва ги до рід них свя тинь; роз ви ва ти ува гу,
твор чі здіб нос ті; ви хо ву ва ти лю бов до своєї
дер жа ви та іс то рії, праг нен ня ви вча ти й
роз ви ва ти рід ну мо ву

Роз роб ка за хо ду «Доб рий день у кра ї ні
«Ма те ма ти ка» для 9-х — 11-х кла сів
Грод ська Світ ла на Ві та лі їв на, учи тель ма -
те ма ти ки, Ко рос ти шів ський НВК ім. Оле га
Оль жи ча Жи то мир 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 та яко -
го — фор му ван ня за ці кав ле нос ті до ма -
тема ти ки; фор му ван ня ко му ні ка тив них
на ви чок; роз ви ток ува ги, умін ня швид ко
і чіт ко фор му лю ва ти дум ку, слу ха ти і до -
пов ню ва ти від по відь су пер ни ка, кон т ро -
лю ва ти 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 за хо ду «Спор тив на на дія»
для 4-х кла сів
Да ра дан Те тя на Вік то рів на, учи тель по -
чатко вих кла сів, Пуш ка рів ська шко ла
Верх ньо д ніп ров сько го р-ну Дніп ро пет ров -
ської обл..
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Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду
на за яв ле ну те му, ме та яко го — фор му ван -
ня здо ро во го спо со бу жит тя; ви хо ван ня
сві до мо го став лен ня до за нять фі зич ни ми
впра ва ми; зміц нен ня здо ров’я

Роз роб ка за хо ду «Моя Укра ї на. Ми
Укра їн ці» для 7-х кла сів
Дем чен ко Ін на Іва нів на, учи тель об ра зот -
вор чо го мис тец т ва, крес лен ня та тех но ло -
гій, Дніп ров ський НВК № 66 «Гім на зія —
по чат ко ва шко ла — до шкіль ний на вчаль -
ний за клад».
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 Укра ї ну; фор му ва ти цін -
ніс не став лен ня до іс то рії та тра ди ції,
до дер жа ви, ро ди ни; роз ви ва ти гро ма -
дянські цін нос ті: пат рі о тизм, лю дя ність,
то ле ран т ність; ви хо ву ва ти лю бов до рід но -
го краю, дбай ли ве став лен ня до скар бів
Бать ків щи ни, іс то рич них пам’яток

Роз роб ка за хо ду «День За хис ни ка
Укра ї ни» для 1-х — 4-х кла сів
Дзю бен ко Л.М., Линь ко Г.Г., Пі ла то ва Т.М.,
учи те лі по чат ко вої шко ли, 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,
ме та яко го — від зна чи ти День за хис ни ка
Укра ї ни, спри я ти згур ту ван ню ди тя чо го
ко лек ти ву; роз ви ва ти те ат раль ні здіб нос ті,
ви раз ність, ін то на цїй ність чи тан ня вір шів,
фор му ва ти дик цію; ви хо ву ва ти пат рі о тич -
ні по чут тя, вза є мо по ва гу один до од но го,
вза є мо ро зу мін ня

Роз роб ка за хо ду «Ве се ла пе рер ва» для
2-х кла сів
Диш ло вен ко Лю бов Ва си лів на, учи тель по -
чат ко вих кла сів, Чап лин ська шко ла-гім на -
зія Хер сон ської обл..
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв -
лену те му з муль ти ме дій ною під трим кою
(ме ді ап ре зен та ція до да єть ся), ме та яко -
го — ство ри ти по зи тив не спіл ку ван ня; за -
кріп лю ва ти знан ня про пра ви ла по вод жен -
ня з іг раш ка ми, їх ви ко ри стан ня за при зна -
чен ням; учи ти ви ко ну ва ти дріб ний ре монт
іг ра шок, щоб і на да лі мож на бу ло ви ко рис -
та ти у грі; ви хо ву ва ти бе реж ли ве став лен -
ня як до влас них ігор, так і до ігр, що зна хо -
дять ся в шко лі; звич ку до по ряд ку

Роз роб ка за хо ду «Бе ре жи свою пла нету»
Дро бот Окса на Юрі їв на, учи тель біо ло гії,
Дніп 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 — роз ши ри ти
та по гли би ти знан ня уч нів про еко ло гію,
еко ло гіч ні проб ле ми Укра ї ни та сві ту, по -
ка за ти вза ємо зв’язок лю ди ни і при ро ди,
по ка за ти шля хи по кра щен ня ста ну до вкіл -
ля; фор му ва ти дбай ли ве став лен ня до при -
ро ди, її ба гатств, роз ви ва ти ес те тич ні сма -
ки, здій с ню ва ти еко ло гіч не ви хо ван ня

Ме то дич на роз роб ка «Бі б ліо теч ні
годи ни в шко лі» для 5-х — 11-х кла сів

Ду ро ва Оле на Ми ко ла їв на, ви хо ва тель
шко ли-ін тер на ту, Бер ди чів ська шко ла-ін -
тер нат Жит то мир ської обл..

Ано та ція: До бір ка сце на рі їв для про ве ден -
ня бі б ліо теч них го дин з уч ня ми

Ме то дич на роз роб ка «Прак тич ні по ра -
ди учас ни кам тур ні ру юних жур на ліс тів»
Дух нік Світ ла на Іва нів на, учи тель ро сій -
ської мо ви та за ру біж ної лі те ра ту ри, Хар -
ків ська спе ці а лі зо ва на шко ла № 80.
Ано та ція: Від по відь та пре зен та ція на пи -
тан ня: «Соц ме ре жі як дже ре ло ін фор ма ції
для ук ра їн ських ЗМІ: плю си та мі ну си.
Як упіз на ти фей ко ву ін фор ма цію?

Роз роб ка за хо ду «Ко заць ко му ро ду —
сла ва» для 5-х — 8-х кла сів
Жа га рі на Оль га Олек сан д рів на, учи тель іс -
то рії і пра во знав ст ва, Рів нен ський НВК
№ 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 — озна йо ми -
ти з тра ди ці я ми ко за ків, ви хо ву ва ти по ва -
гу до ук ра їн ських ко за ків та іс то рич но го
ми ну ло го своєї дер жа ви, про дов жи ти
фор му ва ти по чут тя пат рі о тиз му, на ці о -
наль ної сві до мос ті та гор дос ті за свою
Бать ків щи ну; ак цен ту ва ти роль ко зац т ва
у фор му ван ні об ра зу ге роя та за хис ни ка
Укра ї ни

Роз роб ка за хо ду «Ми за здо ро вий спо -
сіб жит тя» для 5-х — 7-х кла сів
Жи дун Те тя на Ярос ла вів на, со ці аль ний пе -
да гог, Ма няв ський НВК Бо го род чан сько го
р-ну Іва но-Фран ків ської обл..
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду
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 па ган да здо ро во го спо со бу
жит тя; фор му ван ня в уч нів орі єн та ції
на збе ре жен ня сво го здо ров’я; спри ян ня
усві дом лен ню уч ня ми не об хід нос ті фор му -
ван ня ко рис них зви чок; ви хо ван ня по зи -
тив но го став лен ня до здо ро во го спо со бу
жит тя та сві до мо го став лен ня до влас них
учин ків, сво го здо ров’я та здо ров’я ін ших
лю дей як най ви щої цін нос ті

Роз роб ка за хо ду «Здо ров’я та здо ро вий
спо сіб жит тя» для 2-х кла сів
За бо лот на Світ ла на Ана то лі їв на, вчи тель
по чат ко вих кла сів, Дніп ров ська спе ці а лі зо -
ва на шко ла № 13.
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 ти
учас ни кам тре нін гу ін фор ма цію про здо -
ров’я, здо ро вий спо сіб жит тя та фак то ри,
що впли ва ють на фор му ван ня здо ров’я

Роз роб ка за хо ду «Cул тан три май ся!»
для 5-х кла сів
Зай чен ко Те тя на Ген на ді їв на, пе да гог-ор -
га ні за тор, Чу ма ків ська шко лаТо ма ків сько -
го р-ну Дніп ро пет ров ської обл..
Ано та ція: Сце на рій прий о му уч нів 5 кла су
в рай он ну ди тя чу гро мад ську ор га ні за цію
КРОК

Роз роб ка за хо ду «Со бор на Укра ї на»
для 7-х — 8-х кла сів
За ров нен ко Іри на Ана то лі їв на, бі б ліо те -
кар, 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 — ви хо ву ва ти нацiональ ну
свiдо мість, люд ську гiдність, гли бо ку по ва -
гу та лю бов до Бать ків щи ни; фор му ва ти
ри си гро ма дя ни на Укра їн ської дер жа ви;
по глиб лю ва ти знан ня про iсто рич ний факт
злу ки ук ра їн сько го на ро ду, йо го зна чен ня;
про буд жу ва ти iнте рес до по глиб ле но го ви -
вчен ня iсторiї та куль тур них на дбань ук ра -
їн сько го на ро ду

Роз роб ка за хо ду «Жін ки в до лі Т.Шев -
чен ка» для 10-х — 11-х кла сів
Зі лін ська Те тя на Ле о ні дів на, ви кла дач хі мії
та біо ло гії, 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: Сце на рій по за клас но го ви хов но -
го за хо ду за тво ра ми Та ра са Шев чен ка

Роз роб ка за хо ду «Бліц-тур нір знав ців
ук ра їн ської мо ви» для 10-х — 11-х кла сів
Зін чен ко Ла ри са Іва нів на, ви кла дач, Лип -
ко ва тів ський аг рар ний ко ледж, Но во во до -
лазь кий р-н 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 ви ва ти
твор чі здіб нос ті та ес те тич ні по чут тя; ви -
хову ва ти вмін ня мит тє во ро би ти уза галь -
нен ня

Роз роб ка за хо ду «Біль і сму ток на ві -
ки»для 9-х — 11-х кла сів

Іщен ко Оле на Ми ко ла їв на, за ступ ник ди -
рек то ра з НВР, Гав ри лів ська шко ла Ка лан -
чаць ко го р-ну Хер сон ської обл..
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду
на за яв ле ну те му, ме та яко го — фор му ва ти
усві дом лен ня гро ма дян ської іден тич нос ті,
ро зу мін ня єд нос ті Укра ї ни як на ці о наль ної
ідеї роз вит ку віль ної, не за леж ної, де мо кра -
тич ної та за мож ної дер жа ви; спри я ти фор -
му ван ню іс то рич ної пам’яті; ви хо ву ва ти
пат рі о тизм та усві дом лен ня на ці о наль нос -
ті, ви хо ву ва ти ша ноб ли ве став лен ня до Ге -
ро їв Не бес ної сот ні, во ї нів, за гиб лих у бо -
роть бі за сво бо ду та ці ліс ність Укра ї ни,
роз ви ва ти ба жан ня ста ти гід ни ми гро ма дя -
на ми Укра ї ни

Роз роб ка уро ку «Схо дин ки люд ської
ду ші» для 5-х — 11-х кла сів
Ка ла тур Євге нія Ми ко ла їв на, учи тель за -
ру біж ної лі те ра ту ри, за ступ ник ди рек то ра
з ви хов ної ро бо ти., Чер ка ська шко ла
№ 2 Слов’ян сько го р-ну До нець кої обл..
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду,
ме та яко го — озна йо ми ти з твор чіс тю
пись мен ни ків, по етів, які жи вуть і тво рять
у рай о ні, фор му ва ти на ви ки са мо стій ної
ро бо ти з лі рич ни ми тво ра ми, кра єз нав чи -
ми ро бо та ми, фор му ва ти вмін ня ви сту па ти
з ус ним від гу ком про тво ри, по си лю ва ти
кра єз нав чу ро бо ту; при щеп лю ва ти лю бов
до от чо го краю, фор му ва ти сві то гляд, роз -
ви ва ти твор чу уяву

Роз роб ка за хо ду «Хі мія-ча рів ни ця»
для 1-х — 4-х кла сів
Ка люх На дія Хо мів на, учи тель хі мії, Ма не -
виць кий НВК «ЗОШ I—III сту пе нів № 2 —
гім на зія» Во лин ської обл..
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Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня ви хов но го
за хо ду хі міч ної те ма ти ки

Роз роб ка за хо ду «На ша Зем ля — наш
дім» для 9-х кла сів
Ка па нюк Га ли на Ада мів на, учи тель ан г лій -
ської мо ви, За рі чан ська шко ла На двір нян -
сько го р-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 — за крі пи ти
та роз ви ва ти мов ні на вич ки; під крес ли ти
не об хід ність за хис ту до вкіл ля

Роз роб ка за хо ду «Брейн-ринг» для
10-х — 11-х кла сів
Ка па нюк Га ли на Ада мів на, учи тель ан г лій -
ської мо ви, За рі чан ська шко ла На двір нян -
сько го р-ну Іва но-Фран ків ської обл..
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду ан -
г лій ською мо вою на за яв ле ну те му, ме та
яко го — по гли би ти знан ня уч нів з пра вил
по ве дін ки під час на вчан ня чи в по до ро жі
за кор до ном

Роз роб ка за хо ду «Ми дру зі пта хів» для
3-х — 6-х кла сів
Ка пус ті на Те тя на Вік то рів на, учи тель хі мії,
Ки їв ська спе ці а лі зо ва на шко ла № 61 з по -
глиб ле ним ви вчен ням ін фор ма цій них тех -
но ло гій.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — роз ши ри ти і по гли -
би ти знан ня про пта хів на шої міс це вос ті
та їх зна чен ня з при ро ді й жит ті лю ди ни;
роз ви ва ти спо сте реж ли вість, ін те рес до їх
зов ніш ньо го ви гля ду, по ве дін ки; на вча ти
лю би ти і бе рег ти пер на тих дру зів

Роз роб ка за хо ду «Ми дру зі пта хів» для
3-х — 6-х кла сів
Ка пус ті на Те тя на Вік то рів на, учи тель хі мії,
Ки їв ська спе ці а лі зо ва на шко ла № 61 з по -
глиб ле ним ви вчен ням ін фор ма цій них тех -
но ло гій.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — роз ши ри ти і по гли -
би ти знан ня про пта хів на шої міс це вос ті
та їх зна чен ня з при ро ді й жит ті лю ди ни;
роз ви ва ти спо сте реж ли вість, ін те рес до їх
зов ніш ньо го ви гля ду, по ве дін ки; на вча ти
лю би ти і бе рег ти пер на тих дру зів

Роз роб ка за хо ду «Хай па нує на зем лі
доб ро і спра вед ли вість» для 1-х — 4-х кла сів
Квач Ні на Ми ко ла їв на, учи тель по чат ко -
вих кла сів, Пол тав ська шко ла № 11.
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 чут тя доб ро ти, лю бо ві до лю дей, ро зу -
мін ня то го, що лю ди на — не прос то час ти -
на при ро ди, а най ви ще її тво рін ня; ви кли -
ка ти ба жан ня ро би ти доб ро, до по ма га ти
один од но му; ви хо ву ва ти ба жан ня жи ти
в ми рі, доб рі та зла го ді

Роз роб ка уро ку «Ка ли но ве свя то» для
1-х — 4-х кла сів

Кли ма но ва Ва лен ти на Ми хай лів на, учи -
тель по чат ко вих кла сів, Но во град-Во лин -
ська шко ла № 7 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 — роз ши ри ти знан ня про ка ли ну,
як рос ли ну — сим вол Укра ї ни; озна йо ми ти
з на ці о наль ни ми об ря да ми та зви ча я ми;
ви хо ву ва ти лю бов до Укра ї ни, сво го на ро -
ду, йо го тра ди цій, при щеп лю ва ти ша ноб -
ли ве став лен ня до іс то рії рід но го краю,
до сво їх ро дин

Роз роб ка за хо ду «По до рож по кра ї нах
і кон ти нен тах» для 7-х — 9-х кла сів
Кли мо вич Люд ми ла Арка ді їв на, вчи тель
гео гра фії, Ма рі у поль ська шко ла-ін тер нат
№ 2 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 — уза галь ни ти і сис те ма ти зу ва ти
знан ня про при ро ду і на се лен ня ви вче них
ма те ри ків, під вес ти під сум ки те ми; роз ви -
ва ти пі зна валь ний ін те рес і гео гра фіч не
мис лен ня; ство рю ва ти умо ви для ре алі за ції
са мо оцін ки

Роз роб ка за хо ду «Ллєть ся рід не сло -
во, як жи ва во да» для 3-х кла сів

Ко ва лен ко Лю бов Се ме нів на, учи тель по -
чат ко вих кла сів, Кра ма тор ська шко ла № 24
До нець кої обл..
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду
на за яв ле ну те му, ме та яко го — роз ви ва ти
зв’яз не мов лен ня, мис лен ня, твор чу ува гу,
по чут тя гу мо ру; ви хо ву ва ти гор дість за
свій на род, рід ну мо ву, лю бов до ху дож ньо -
го сло ва, ус ної на род ної твор чос ті та лі те -
ра ту ри; за охо чу ва ти до спіл ку ван ня ук ра -
їн ською мо вою

Роз роб ка за хо ду «Укра ї на — наш
спіль ний дім» для 2-х кла сів
Ко ва лен ко Лю бов Се ме нів на, вчи тель по -
чат ко вих кла сів, Кра ма тор ська шко ла № 24
До нець кої обл.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду на
за яв ле ну те му, ме та яко го — да ти по нят тя
про не за леж ність Укра ї ни; роз ши рю ва ти
знан ня про на ці о наль ні сим во ли; ша ну ва ти
і лю би ти ук ра їн ський на род, ук ра їн ську
мо ву, вчи ти тра ди ції сво го на ро ду; ви хо ву -
ва ти пат рі о тич не став лен ня до Укра ї ни

Роз роб ка за хо ду «Ви мі рю ван ня від ста -
ней до не до ступ них то чок на міс це вос ті»
для 7-х кла сів
Кор ній чук Світ ла на Вік то рів на, учи тель
ма те ма ти ки та ін фор ма ти ки, Но во во лин -
ська шко ла № 3 Во лин ської обл..
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду,
ме та яко го — за кріп лен ня та по глиб лен ня
знань про озна ки рів нос ті три кут ни ків;
фор му ван ня на вич ки за сто со ву ва ти от ри -
ма ні знан ня на прак ти ці, умін ня ре цен зу -
ва ти від по ві ді од но клас ни ків і ко рек ту ва ти
влас ні від по ві ді; роз ви ток пі зна валь ної
ком пе тен т нос ті, ло гіч но го мис лен ня

Роз роб ка за хо ду «Мо ва — ду ша на ро -
ду «для 1-х — 4-х кла сів
Крав чен ко Те тя на Ге ор гі їв на, учи тель по -
чат ко вих кла сів, Оде ська шко ла № 37.
Ано та ція: Сце на рій свя та з ук ра їно -
 знавства

Роз роб ка за хо ду «Ко заць кі за ба ви» для
8-х — 11-х кла сів
Круч ко Іван Іва но вич, учи тель фі зич но го
ви хо ван ня та ЗВ, По пів ський НВК № 1 «За -
галь но ос віт ня шко ла І—ІІІ сту пе нів — до -
шкіль ний на вчаль ний за клад» Кар лів сько -
го р-ну Пол тав ської обл..
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня ви хов но го
за хо ду на за яв ле ну те му

Роз роб ка за хо ду «Но во річ на каз ка»
у 8-му кла сі
Ку лє шо ва Ін на Вік то рів на, учи тель ан г лій -
ської мо ви, Дніп ров ський НВК № 137
«Ліцей — ЗНЗ».
Ано та ція: Сце на рій но во річ но го ви хов но -
го за хо ду

Стат тя «Ви ко ри стан ня тво рів Т. Шев -
чен ка на уро ках»

Май бо ро да Оль га Ле о ні дів на, учи тель іс то -
рії та пра во знав ст ва, Пет ра ків ський НВК
«До шкіль ний на вчаль ний за клад — за галь -
но ос віт ня шко ла І—ІІІ сту пе нів» Ка те ри но -
піль сько го р-ну Чер ка ської обл..
Ано та ція: У стат ті по ру ше но пи тан ня мож -
ли вих шля хів ви ко ри стан ня тво рів Т. Шев -
чен ка на уро ках іс то рії з ме тою роз вит ку
ін ди ві ду аль но го по тен ці а лу уч нів і ви хо -
ван ня справ ж ньо го пат рі о та і гро ма дя ни на
Укра ї ни

Роз роб ка за хо ду «Свя то-гра з ук ра їн -
ської мо ви і лі те ра ту ри (До Між на -

род но го дня рід ної мо ви)» для 7-х — 9-х
кла сів
Ма ка рен ко Не ля Ва си лів на, Ло пат ко Ва ле -
рія Андрі їв на, Ключ ні ко ва Алі на Олек сан д -
рів на, учи те лі, Кам’ян ська шко ла № 18
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 — до нес ти ін -
фор ма цію про Між на род ний день рід ної
мо ви, фор му ва ти знан ня про шлях ста нов -
лен ня рід ної мо ви, роз ви ва ти по чут тя пат -
рі о тиз му, на ці о наль ної гор дос ті за мо ву,
ство ри ти ат мо сфе ру доб ро зич ли вос ті, чес -
но го зма ган ня в знан ні ук ра їн ської мо ви
та лі те ра ту ри; ви хо ву ва ти ін те рес до кни -
ги, рід но го сло ва

Ме то дич на роз роб ка «Актор ський тре -
нінг за К. Ста ніс лав ським» для ді тей мо -
лод шо го шкіль но го ві ку
Ма ка ро ва Ал ла Олек сан д рів на, ви кла дач
те ат раль них дис цип лін, Ко но топ ська ди тя -
ча шко ла мис тецтв 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 в про це -
сі гри, яка є твор чою ді яль ніс тю, ді ти ово -
ло ді ва ють на ви ка ми ак тор ської май с тер -
нос ті, от ри му ють уяв лен ня про об раз ви -
ста ви та її скла до ві час ти ни, усві дом лю ють
се бе в сві ті ру хів, зву ку, ко льо ру, мо ви че -
рез ово ло дін ня фор мою

Роз роб ка за хо ду «Моя бар вис та Укра ї -
на» для 2-х 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..
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Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня ви хов но го
за хо ду на за яв ле ну те му

Роз роб ка за нят тя «Ви го тов лен ня ві -
таль ної лис тів ки до дня на род жен ня»

для 2-х — 4-х кла сів
Мар ти нен ко На та лія Во ло ди ми рів на, ке -
рів ник гур т ка «Су ве нір», Олек сан д рій -
ський бу ди нок ди тя чої та юнаць кої твор -
чос ті Кі ро во град ської обл..
Ано та ція: План-кон с пект за нят тя, ме та
яко го — спри я ти фор му ван ню со ці аль но-
тру до вої ком пе тен т нос ті; вчи ти ви го тов ля -
ти ви ро би з бі се ру; озна йо ми ти з іс то рією
ви ник нен ня ві таль них лис ті вок; учи ти
корис ту ва ти ся тех но ло гіч ни ми кар т ка ми,
до три му ва ти ся пра вил без печ ної пра ці й
са ні тар но-гі гі є ніч них ви мог, пра вил ор га -
ні за ції ро бо чо го міс ця під час прак тич ної
ро бо ти; роз ви ва ти прос то ро ву уяву, ху -
дож нє мис лен ня, око мір, дріб ну мо то ри ку
рук, ко ор ди на цію ру хів

Роз роб ка за хо ду «Збе рі гай сам — на -
вчи ін шо го!» для 6-х кла сів
Мар ти няк Оле на Вік то рів на, учи тель ма те -
ма ти ки, Зе ле но доль ська шко ла № 2 Апос -
то лів сько го р-ну Дніп ро пет ров ської обл..
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду на
за яв ле ну те му з муль ти ме дій ною підтрим -
кою (ме ді ап ре зен та ція до да єть ся), ме та
яко го — фор му ва ти уяв лен ня про енер гію,
жит тє ву не об хід ність енер го збе ре жен ня,
ро зу мін ня не об хід нос ті бе реж ли во го
ставлен ня до енер го но сі їв; ви хо ву ва ти бе -
режне став лен ня до на вко лиш ньо го се -
редо ви ща

Роз роб ка за хо ду «Ма те ма тич на по до -
рож» для 6-х кла сів
Мар ти няк Оле на Вік то рів на, учи тель ма те -
ма ти ки, Зе ле но доль ська шко ла № 2 Апос -
то лів сько го р-ну Дніп ро пет ров ської обл..
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду
на за яв ле ну те му, ме та яко го — роз ви ток
ло гіч но го мис лен ня, пам’яті, твор чих
здібнос тей; при щеп лен ня ін те ре су до ма -
тема ти ки, по глиб лен ня знань з пред ме та;
ви хо ван ня спів пра ці і ко лек ти віз му

Роз роб ка за хо ду «На ро де мій, до те бе я
ще вер ну» для 9-х — 11-х кла сів
Мат ві єн ко Оле на Во ло ди ми рів на, учи тель
ук ра їн ської мо ви та лі те ра ту ри, Се ме нів -
ська шко ла Ме лі то поль сько го р-ну За по -
різь кої обл..
Ано та ція: Сце на рій лі те ра тур но го ве чо ра,
при свя че но го 79-й річ ни ці від дня на род -
жен ня В.Сту са

Роз роб ка за хо ду «Міс та Міс тер ма те -
ма ти ки» для 9-х кла сів
Мель ник Га ли на Ми хай лів на, учи тель ма -
те ма ти ки, Ла ди жин ська шко ла № 3 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 ви ва ти
ін те рес до ви вчен ня ма те ма ти ки, кміт ли -
вість, ло гіч не мис лен ня, зо ро ву та слу хо ву
пам’ять, ува гу; ви хо ву ва ти то ле ран т не
став лен ня од не до од но го, при щеп лю ва ти
лю бов до ма те ма ти ки

Роз роб ка за хо ду «Квіт ка сон ця» для
4-х кла сів
Мель ні ко ва Оле на Ми ко ла їв на, ви хо ва тель
шко ли-ін тер на ту, Но во ай дар ська об лас на
са на тор на шко ла-ін тер нат Лу ган ської обл..
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня ви пус к но -
го ве чо ра в по чат ко вій шко лі

Роз роб ка за хо ду «Окра са лю ди ни —
чем ність і ввіч ли вість» для 2-х кла сів
Ме льо хі на Ра ї са Фе до рів на, учи тель по чат -
ко вих кла сів, Ізма їль ська шко ла № 7 Оде -
ської обл..
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду
на за яв ле ну те му, ме та яко го — роз ши рю -
ва ти знан ня про вжи ван ня ввіч ли вих слів,
зба га чу ва ти їх слов ни ко вий за пас чем ни ми
сло ва миі; озна йо ми ти з по нят тям «ком п лі -
мент», роз ви ва ти куль ту ру спіл ку ван ня
і по зи тив ні ри си ха рак те ру; ви хо ву ва ти ба -
жан ня на слі ду ва ти кра щі зраз ки по ве дін -
ки, по ва гу один до одн

Роз роб ка за хо ду «100 днів у шко лі» для
1-х — 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: 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 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, учи ти са мо стій но та твор чо
їх здо бу ва ти; фор му ва ти пі зна валь ні здіб -
нос ті пер шо клас ни ків

Роз роб ка за хо ду «Ба га то гран ність по -
ста ті Іва на Фран ка» для 10-х кла сів
Мол нар Окса на Ва си лів на, учи тель ук ра їн -
ської мо ви та лі те ра ту ри, Ужго род ська спе -
ці а лі зо ва на шко ла-ін тер нат з по глиб ле ним
ви вчен ням окре мих пред ме тів.
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 жит тя І. Фран ка; ви хо ву ва ти
лю бов і по ва гу до спад щи ни, яку нам за ли -
шив по ет; учи ти ді тей на слі ду ва ти І.Фран ка
та ви ко ну ва ти йо го за по ві ти

Роз роб ка за хо ду «На хви лях ук ра їн -
сько го ро ман су» для 9-х — 11-х кла сів
Мот рук Оле ся Ста ніс ла вів на, учи тель ук -
ра їн ської мо ви та лі те ра ту ри, Хмель ницька
гім на зія № 2.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду
з ук ра їн ської лі те ра ту ра та му зи ки

Роз роб ка за хо ду «Му зич на по до рож
слов’ян ськи ми кра ї на ми» для 3-х кла сів
Муд ров ський Ярос лав Гри го ро вич, учи -
тель му зи ки, 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 з муль ти ме дій ною під -
трим кою, ме та яко го — озна йо ми ти з іс то -
рією і куль ту рою су сід ніх дер жав на при -
кла ді Бі ло ру сії та Ро сії; ви хо ву ва ти ін те -
рес і лю бов до ук ра їн ської куль ту ри;
по ка за ти, що куль ту ра схід них слов’ян
схо жа; ви хо ву ва ти по ва гу та друж бу між
су сі да ми

Роз роб ка за хо ду «Спі ву ча Укра ї на:
з чо го все по чи на ло ся» для 4-х кла сів
Олеш ко Оле на Ана то лі їв на, учи тель му зич -
но го мис тец т ва, Хар ків ський са на тор ний
НВК № 13.
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 про твор чий спа док на шої Бать ків -
щи ни, іс то рію роз вит ку ук ра їн сько го на -
род но го мис тец т ва, фор му ван ня лю бо ві
та по ва ги до ук ра їн ської на род ної твор чос -
ті; ви хо ван ня сві до мо го пат рі о та рід ної
дер жа ви

Роз роб ка за хо ду «Свя то вро жаю» для
5-х — 11-х кла сів
Пав ло вич Люд ми ла Фе до рів на, учи тель
біо ло гії, Крим нен ська шко ла Ста ро ви жів -
сько го р-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 — по гли би ти знан ня про най більш
по ши ре ні ово че ві і фрук то ві рос ли ни на -
шої міс це вос ті; роз ви ва ти твор чу уяву та
спо сте реж ли вість; при вер ну ти ува гу
до скар бів на род ної муд рос ті; ви хо ву ва ти
по ва гу до на род них тра ди цій рід но го краю,
ук ра їн ських зви ча їв

Роз роб ка за нят тя сту дії де ко ра тив но-
ужит ко во го мис тец т ва «У май с тер ні

Ма тін ки При ро ди»
Па ло мар Іри на Ва лен к ти нів на, ке рів ник
зраз ко во го ху дож ньо го ко лек ти ву сту дії
де ко ра тив но-ужит ко во го мис тец т ва, Бер -
дян ський Центр ди тя чо-юнаць кої твор чос -
ті ім. Є. М. Руд нє вої За по різь кої обл..
Ано та ція: План-кон с пект за нят тя, ме та
яко го — фор му ван ня твор чої, пі зна валь ної
та прак тич ної ком пе тен цій уч нів при ро бо -
ті з при род ни ми ма те рі а ла ми в умо вах за -
нят тя на пле не рі

Роз роб ка за хо ду «Ви ступ агіт б ри га ди
«Еко лог»
Пан чен ко Світ ла на Ми ко ла їв на, учи тель
біо ло гії, Бра ниць ка шко ла Боб ро виць ко го
р-ну Чер ні гів ської обл..
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду
на за яв ле ну те му, ме та яко го — ви хо ву ва ти
в уч нів лю дя ність, доб ро ту, по чут тя від по -
ві даль нос ті за май бут нє на шої пла не ти,
еко ло гіч ну куль ту ру

Роз роб ка за хо ду «Не ймо вір ні іс то рії
ко хан ня» для 10-х — 11-х кла сів

Пей че ва Олек сан д ра Лю бо ми рів на, учи -
тель ук ра їн ської мо ви та лі те ра ту ри,
Петрів ська шко ла № 1 Іва нів сько го р-ну
Оде ської обл..
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду,
ме та яко го — ство ри ти ат мо сфе ру ду хов -
но го спіл ку ван ня уч нів з лі те ра ту рою, му -
зи кою; за крі пи ти і роз ши ри ти уяв лен ня
про те му ко хан ня — віч ну те му мис тец т ва
в лі те ра тур них і му зич них тво рах; по гли -
би ти знан ня про ви дат них лю дей — Іва на
Фран ка, Ле сю Укра їн ку, Во ло ди ми ра Іва -
сю ка; роз ви ва ти твор чість, ес те тич ний
смак; ви хо ву ва ти куль тур ну і ду хов но ба -
га ту осо бис тість
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Роз роб ка за хо ду «Та до ля Укра ї ною
була»
Пи ли пен ко Оль га Пав лів на, учи тель ук ра -
їн ської мо ви та лі те ра ту ри, Кам’ян ська
шко ла № 28.
Ано та ція: По за клас ний за хід ста не в при -
го ді під час під го тов ки і про ве ден ня ви хов -
них за хо дів та уро чис тос тей, при свя че них
жит тю і твор чос ті Т. Г. Шев чен ка, а та кож
уро ків ук ра їн ської мо ви та лі те ра ту ри, ор -
га ні за то рів ви хов ної ро бо ти, сту ден тів пе -
да го гіч них на вчаль них за кла дів, уч нів

Роз роб ка за хо ду «Во на в ві ки май бут ні
йти по вин на» для 4-х кла сів
Пи са рен ко Оль га Кос тян ти нів на, учи тель
по чат ко вих кла сів, Ма рі у поль ська шко ла
№ 51 До нець кої обл..
Ано та ція: План-кон с пект свя та на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — по ка за ти ве ли ку си -
лу сло ва по ете си, щи рість, праг нен ня бу ти
здо ро вою лю ди ною; по зна йо ми ти з тво ра -
ми Ле сі Укра їн ки; роз ви ва ти ви раз ність
мов лен ня; ви хо ву ва ти по чут тя лю бо ві
до рід ної зем лі, при ро ди, лю дей, ви кли ка ти
спів чут тя; за охо чу ва ти до ви вчен ня твор -
чос ті ве ли кої по ете си

Роз роб ка за хо ду «Тра ди ції та зви чаї
ук ра їн сько го на ро ду» для 11-х кла сів
Пих ті на О. І., Си до рен ко А. М., ви кла да чі
фі зи ки та ма те ма ти ки, 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 ска обл..
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня ви хов но го
за хо ду до свя та По кро ви

Роз роб ка за хо ду «Пра ва свої знай —
та про пра ви ла й обов’яз ки свої не за бу -
вай» для 3-х кла сів
Під гор на Оле на Ми ко ла їв на, учи тель ка 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,
ме та яко го — роз ши ри ти знан ня про осо -
бис ті пра ва, під вес ти уч нів до ро зу мін ня
то го, що не об хід но не ли ше зна ти свої пра -
ва, але й сум лін но ви ко ну ва ти свої обов’яз -
ки; праг ну ти ро зу мін ня не об хід нос ті ви -
кону ва ти пра ви ла по ве дін ки в шко лі; ви -
хову ва ти по ва гу до вчи те лів, од но літ ків,
стар ших; спри я ти роз вит ку мис лен ня,
уяви, пам’яті і са мо стій нос ті

Роз роб ка за хо ду «День на род жен ня
Па у ля» для 3-х — 5-х кла сів
Пі ро го ва На та лія Іва нів на, учи тель ні мець -
кої мо ви, Дніп ров ський НВК № 137.
Ано та ція: Сце на рій ви ста ви ні мець кою
мовою

Роз роб ка за хо ду «Жін ка — це за про -
шен ня до щас тя» для 1-х — 11-х кла сів
По ля ко ва На та лія Олек сі їв на, учи тель ук -
ра їн ської мо ви та лі те ра ту ри, Крас но по -
лян ська шко ла Ве ли ко но во сіл ків сько го р-
ну До нець кої обл..
Ано та ція: 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 ву ат мо сфе ру під час про ве ден ня
свя та, при ві та ти дів чат і жі нок зі свя том;
роз ви ва ти ко му ні ка тив ні на вич ки, твор чі

здіб нос ті; ви хо ву ва ти ша ноб ли ве став лен -
ня до жін ки

Роз роб ка за хо ду «Have Fun with Us»
з ан г лій ської мо ви для 3-х кла сів
По по ва Те тя на Ва си лів на, учи тель ан г лій -
ської мо ви, 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 — ак ти ві зу ва -
ти ви вче ний ма те рі ал у мов лен ні уч нів; роз -
ви ва ти ко му ні ка тив ні здіб нос ті; ви хо ву ва ти
ін те рес до ви вчен ня ан г лій ської мо ви, по -
чут тя від по ві даль нос ті за спіль ну спра ву

Роз роб ка за хо ду «Кра са зем лі моєї
Укра ї ни» для 5-х — 11-х кла сів
Про ко по ва Інес са Ге ор гі їв на, учи тель біо -
ло гії, Кос тян ти нів ський НВК «Гім на зія
із за галь но ос віт ньою шко лою І сту пе ня»
До нець кої обл..
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — зна йо ми ти уч нів
з пред с тав ни ка ми рос лин, які є сим во ла ми
Укра ї ни, на да ти уяв лен ня про ці лю щі якос -
ті рос лин, за хо ди що до їх охо ро ни, фор му -
ва ти еко ло гіч ну та на ці о наль ну сві до мість,
ес те тич ні по чут тя; ви хо ву ва ти лю бов
до при ро ди, бе реж ли ве став лен ня до неї

Роз роб ка за хо ду «При го ди дві єч ни ка
у Дав ній Гре ції» для 9-х кла сів

Пу хе вич На та лія Сте па нів на, учи тель за ру -
біж ної лі те ра ту ри, Сте ня тин ська ЗШ І–ІІІ
сту пе нів.
Ано та ція: Сце на рій лі те ра тур ної ви ста ви,
ство ре ної на осно ві дав ньо г рець ких мі фів

Роз роб ка за хо ду «Чу єш, те бе я люб лю»
для 11-х кла сів
Пу хе вич На та лія Сте па нів на, учи тель за ру -
біж ної лі те ра ту ри, Сте ня тин ська шко ла
Со каль сько го р-ну Львів ської обл..
Ано та ція: Сце на рій лі те ра тур ної ви ста ви

Роз роб ка за хо ду «На ви со ті, де вид но
світ ло…» для 10-х кла сів
Рад ке вич Люд ми ла Ана то лі їв на, учи тель
ук ра їн ської мо ви та лі те ра ту ри, За ліз ниць -
кий НВК «За галь но ос віт ня шко ла І—ІІІ
ст. — ди тя чий са док» Лю бе шів сько го р-ну
Во лин ської обл..
Ано та ція: Сце на рій ус но го жур на лу за
твор чіс тю Іва на Фран ка

Роз роб ка за хо ду «Па мя тай про ту зи -
му» для 10-х — 11-х кла сів

Риж ка Ло лі та Ми ко ла їв на, ви кла дач іс то рії
та сус піль них дис цип лін, Кам’ян ський
мета лур гій ний ко ледж Дніп ро пет ров -
ської обл..
Ано та ція: Ме то дич на роз роб ка ви хов но го
за хо ду, при свя че но го Ре во лю ції Гід нос ті
та ге ро ям Не бес ної Сот ні

Роз роб ка за хо ду «Ми ді ти Укра ї ни!»
для 5-х кла сів
Риж ко Оль га Пет рів на, учи тель фі зи ки,
еко но мі ки, Кам’ян ська шко ла № 7 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

та по гли би ти знан ня про іс то рич не ми ну ле
на шої дер жа ви; пі зна ва ти, бе рег ти та при -
мно жу ва ти ба гат ст во рід ної кра ї ни; ви хо -
ву ва ти в ді тей по чут тя пат рі о тиз му, на ці о -
наль ної гор дос ті, лю бо ві до рід но го краю,
сво го ро ду, ро зу мін ня своєї при чет нос ті
до всіх по дій, які від бу ва ють ся в Укра ї ні

Роз роб ка за хо ду «Урок муж нос ті» для
4-х кла сів

Ру да Окса на Олек сан д рів на, учи тель
почат ко вих кла сів, Острозь кий НВК
«Шко ла І—ІІІ сту пе нів — гім на зія» 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 — ви хо ву ва ти
пат рі о та-гро ма дя ни на, фор му ва ти цін ніс -
не став лен ня до дер жа ви і сус піль ст ва,
до лю дей і до се бе, до куль ту ри сво го на ро -
ду, роз ши ри ти знан ня уч нів про люд ські
чес но ти, озна йо ми ти з по нят тям «муж -
ність»

Роз роб ка за хо ду «Тур нір ри ца рів» для
5-х кла сів
Сав чук Ана то лій Сте па но вич, учи тель
історії та пра во знав ст ва, На деж дів ський
НВК Кри во різь ко го р-ну Дніп ро пет ров -
ської обл..
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду
на за яв ле ну те му, ме та яко го — роз ви ва ти
вмін ня ко ман д ної гри; ви хо ву ва ти ес те тич -
ну куль ту ру уч нів, по ва гу один до од но го,
до фі зич ної куль ту ри та фі зич но го за гар ту -
ван ня

Роз роб ка за хо ду «Ба бу си на скри ня»
для 3-х кла сів

Са мой ло ва Те тя на Ми ко ла їв на, учи тель
по чат ко вих кла сів і но во грець кої мо ви,
Вели ко но во сіл ків ська гім на зія 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 — уза галь ни -
ти знан ня, пов’яза ні з по бу том ук ра їн ської
та грець кої ро ди ни, на род ни ми сим во ла ми,
обе ре га ми, їх зна чен ням; на вча ти ді тей по -
рів ню ва ти куль ту ри двох на ро дів, з’ясо -
вува ти спіль не та від мін не, до слід жу ва ти
сі мей ні фак ти; спри я ти зба га чен ню слов -
ни ко во го за па су, роз вит ку пі зна валь ної ак -
тив нос ті, твор чих здіб нос тей; ви хо ву ва ти
ба жан ня про дов жу ва ти тра ди ції сво го на -
ро ду

Роз роб ка за хо ду «Лі те ра тур на ві таль -
ня» для 10-х кла сів
Са рап Окса на Ми ко ла їв на, учи тель ук ра їн -
ської мо ви та лі те ра ту ри, Кам’янець-По -
діль ський НВК № 3 Хмель ницької обл..
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду,
ме та яко го — про дов жи ти ви вчен ня жит тя
і твор чос ті І. Фран ка; роз кри ти уні каль -
ність ге ні аль но го ук ра їн ця; ви світ ли ти ба -
га то гран ність йо го та лан ту; сти му лю ва ти
до са мо ос ві ти; ви хо ву ва ти по чут тя гор дос ті
за ук ра їн ський на род і йо го кра щих пред -
став ни ків; роз ви ва ти вмін ня пра цю ва ти
в ін тер ак тив них гру пах; на вич ки са мо ор -
гані за ції, ви слов лю ва ти влас ні дум ки;
форму ва ти со ці аль ну й ко му ні ка тив ну, ар -
тис тич ну ком пе тен т нос ті
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Роз роб ка за хо ду «У ча рів но му сві ті ка -
зок» для 3-х кла сів
Се мен чен ко Оле на Сер гі їв на, учи тель по -
чат ко вих кла сів, Кра ма тор ська шко ла № 24
До нець кої обл..
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду,
ме та яко го — фор му ва ти на вич ки та ба -
жан ня са мо стій но оби ра ти і чи та ти кни ги;
на вча ти роз різ ня ти хо ро ші та по га ні вчин -
ки на при кла ді ка зок; роз ви ва ти пам’ять,
ува гу, ло гіч не мис лен ня, на вич ки ін с це ні -
за ції тво рів, твор чу уяву, ак тор ські здіб -
нос ті; ви хо ву ва ти ввіч ли вість, доб ро ту,
друж ні вза є ми ни, лю бов і бе реж ли ве став -
лен ня до кни ги

Роз роб ка за хо ду «День ук ра їн ської пи -
сем нос ті та мо ви» для 4-х кла сів спе ці аль -
ної шко ли
Сє дих Оле на Ле о ні дів на, ви хо ва тель, Гір -
ська спе ці аль на шко ла-ін тер нат Лу ган -
ської обл..
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду,
ме та яко го — за кріп ля ти знан ня, вмін ня,
на вич ки, одер жа ні на уро ках, фор му ва ти
по тре бу ак ти ві зу ва ти пі зна валь ну ді яль -
ність, при вча ти на по лег ли во пра цю ва ти
над ви ко нан ням до маш ньо го за вдан ня;
роз ви ва ти мис лен ня, пам’ять, ува гу, спо -
сте реж ли вість, куль ту ру мов лен ня, кміт ли -
вість; ви хо ву ва ти дис цип лі но ва ність, са мо -
стій ність, сві до ме став лен ня до обов’яз ків,
упев не ність у сво їх знан нях

Роз роб ка уро ку «Ро зум ним шко ля ри -
кам» для 6-х — 9-х кла сів
Сідь ко Оль га Ми хай лів на, учи тель біо ло гії,
Бра ниць ка шко ла Боб ро виць ко го р-ну Чер -
ні гів ської обл..
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду,
ме та яко го — під ви щи ти ін те рес до при -
род ни чих на ук; сис те ма ти зу ва ти знан ня;
фор му ва ти ло гіч не мис лен ня; роз ви ва ти
вмін ня ана лі зу ва ти, зна хо ди ти від по відь;
до по мог ти ді тям роз кри ти кміт ли вість,
спо сте реж ли вість, ви на хід ли вість, крас но -
мов ст во, праг нен ня до са мо ос ві ти; ви хо ва -
ти дбай ли ве став лен ня до при ро ди

Роз роб ка за хо ду «Ма те ма тич ний
брейн-ринг» з ма те ма ти ки в 5-му

класі
Слот вин ська Світ ла на Іва нів на, учи тель
ма те ма ти ки, Но во ай дар ська шко ла-гім на -
зія 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 — при щеп лю ва ти ін те рес до ма те -
ма ти ки, роз ви ва ти твор чі здіб нос ті уч нів,
кміт ли вість, ло гіч не мис лен ня, еру ди цію,
ви хо ву ва ти по чут тя пат ри о тиз му, вза є мо -
до по мо ги, ор га ні зо ва ність, уваж ність, по -
гли би ти знан ня з пред ме ту

Роз роб ка за хо ду «Но вий рік кро кує
по пла не ті» для 4-х кла сів
Со ро ка На та лія Юрі їв на, учи тель по чат ко -
вих кла сів, За галь но ос віт ня шко ла І-ІІІ ст.
№ 9, м. При лу ки, Чер ні гів ська обл..
Ано та ція: Но во річ ний ра нок для уч нів 4-го
кла су

Роз роб ка за хо ду «Сим во ли Укра ї ни»
для 3-х кла сів

Сос ниць кий Дмит ро Во ло ди ми ро вич, учи -
тель по чат ко вих кла сів, Змі їв ський НВК
Хар ків 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 та яко го — озна йо ми ти з іс то -
рією Укра ї ни, її дер жав ни ми та на род ни ми
сим во ла ми; роз ви ва ти пам’ять, твор чу
уяву, умін ня слу ха ти сво їх то ва ри шів; ви -
хо ву ва ти на ці о наль ну сві до мість, пат рі о -
тизм, ро зу мін ня своєї при чет нос ті до до лі
Укра ї ни

Роз роб ка за хо ду за хо ду «Ну мо, дів ча -
та» для 6-х — 7-х кла сів
Стан На дія Во ло ди ми рів на, учи тель ма те -
ма ти ки, Ста ро ко заць кий НВК «За галь но ос -
віт ня шко ла І—ІІІ сту пе нів — гім на зія» Біл -
го род-Дніс т ров сько го р-ну Оде ської обл..
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня по за клас -
но го за хо ду з ма те ма ти ки

Роз роб ка за хо ду «Ве се ла вік то ри на
про рід ну Укра ї ну» для 1-х — 4-х кла сів
Сте па нен ко Те тя на Фе до рів на, ви хо ва тель
ГПД, Гло до ська шко ла Но во ук ра їн сько го
р-ну Кі ро во град ської обл..
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду
на за яв ле ну те му, на вчалььна ме та яко го —
по глиб лен ня знань уч нів про Укра ї ну
як дер жа ву зі своєю іс то рією, куль ту рою,
на род ни ми зви ча я ми та тра ди ці я ми

Роз роб ка за хо ду «Ко заць ка іс то рія жи -
ве, не вми рає» для 1-х кла сів
Су хо доль ська Те тя на Пав лів на, учи тель по -
чат ко вих кла сів, Чер ка ська шко ла № 6.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду,
ме та яко го — роз ви ва ти твор чу ак тив ність,
сприт ність, ін те рес до на род них зви ча їв,
тра ди цій, ігор; ви хо ву ва ти сце ніч ну куль -
ту ру, по чут тя впев не нос ті в сво їх си лах

Роз роб ка за хо ду «Еко ло гіч ний тре -
нінг» для 3-х кла сів
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: 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 те, що обов’яз ком кож ної лю -
ди ни є охо ро на рід ної при ро ди; за кріп -
люва ти знан ня про еко ло гію як на уку,
взаємо зв’язок жи вої та не жи вої при ро ди;
роз ви ва ти ес те тич не сприй нят тя на вко -
лиш ньо го; ви хо ву ва ти ба жан ня бе рег ти
все жи ве

Роз роб ка за хо ду «Еко ло гіч ний тре -
нінг» для 3-х кла сів
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: 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 те, що обов’яз ком кож ної лю -
ди ни є охо ро на рід ної при ро ди; за кріп лю -
ва ти знан ня про еко ло гію як на уку, про
вза ємо зв’язок жи вої та не жи вої при ро ди;
роз ви ва ти ес те тич не сприй нят тя на вко -

лиш ньо го; ви хо ву ва ти ба жан ня бе рег ти
все жи ве

Роз роб ка за хо ду «Як об ра ти про фе -
сію?» для 7-х кла сів спе ці аль ної шко ли
Ти мо шен ко Лі лія Ана то лі їв на, ви хо ва тель,
Ба лак лій ська спе ці аль на шко ла-ін тер нат
Хар ків ської обл..
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня про фо рі -
єн та цій ної ви хов ної го ди ни

Роз роб ка за хо ду «Теп ло до лонь і ро зу -
му, і сер ця я Укра ї ні ми лій від даю!» для 7-
х — 9-х кла сів
Тлуч ке вич Оль га Олек сі 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 — роз ши ри ти знан ня про фраг -
мен ти з іс то рії Укра ї ни; до нес ти не об хід -
ність збе ре жен ня куль тур ної спад щи ни,
важ ли вість збе ре жен ня пат рі о тич но го ду ху
у кож но го гро ма дя ни на; ви хо ву ва ти куль -
ту ру вза є мо від но син між людь ми у що ден -
но му жит ті, по ва гу до тра ди цій і зви ча їв;
спри я ти роз вит ку пі зна валь но го ін те ре су

Роз роб ка за хо ду «Най ро зум ні ший»
для 7-х кла сів
То пор ко ва Іри на Іва нів на, учи тель ма те ма -
ти ки, Ні ко поль ська шко ла № 13 Дніп ро пет -
ров ської обл..
Ано та ція: Сце на рій ма те ма тич но-ін те лек -
ту аль ної гри

Роз роб ка за хо ду «Ро бо та з фай ло об -
мін ним сер ві сом» для 10-х кла сів

Удо до ва Оле на Сер гі їв на, ви кла дач ін фор -
ма ти ки, ін фор ма цій них тех но ло гій, Ки їв -
ський центр про фе сій но-тех ніч ної осві ти.
Ано та ція: Роз роб ка по за клас но го за хо ду
до по мо же ор га ні зу ва ти ак тив не й зміс тов -
не до звіл ля уч нів, спри я ти ме роз вит ку їх
ро зу мо вих якос тей, під ви щи ти рі вень
знань з ін фор ма ти ки, до зво лить роз ви ну ти
твор чі й ін те лек ту аль ні здіб нос ті ді тей, ін -
те рес до ви вчен ня пред ме ту, са мо стій ність
і на по лег ли вість

Роз роб ка за хо ду «Ма лень кі пат рі о ти
Укра ї ни» для 4-х кла сів
Фран де лі ус На та лія Юрі їв на, за ступ ник
ди рек то ра з НВР, учи тель по чат ко вих кла -
сів, Кам’ян ська шко ла № 28 Дніп ро пет ров -
ської обл..
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду
на за яв ле ну те му, ме та яко го — фор му ва ти
уяв лен ня про свою кра ї ну; роз ши ри ти й
по гли би ти по нят тя «Я — гро ма дя нин Укра -
ї ни»; роз ви ва ти пі зна валь ний ін те рес
до ук ра їн ських тра ди цій, твор чі й ар тис -
тич ні здіб нос ті уч нів, ви роб ля ти гро мад -
ські якос ті (пат рі о тизм, лю дя ність); ви хо -
ву ва ти лю бов і по ва гу до Бать ків щи ни —
Укра ї ни

Роз роб ка за хо ду «На ша Бать ків щи -
на — рід на Укра ї ні» для 4-х кла сів
Хам ра є ва Вік то рія Бо ри сів на, учи тель по -
чат ко вих кла сів, Кам’ян ська шко ла№ 42
Дніп ро пет ров ська 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 — при га -
дати на зви гео гра фіч них об’єк тів Укра ї -
ни, їх міс цез на ход жен ня; роз ши рю ва ти
знан ня про іс то рію і сьо го ден ня рід но го
краю; роз ви ва ти за ці кав ле ність, ба жан ня
біль ше зна ти про свою Бать ків щи ну; ви -
хо ву ва ти лю бов до рід но го краю, пат рі о -
тич ні по чут тя, гор дість за справ ж ніх ук -
ра їн ців

Роз роб ка за хо ду «Лі те ра тур на кав’яр -
ня» для 11-х кла сів

Хваль ко На та лія Ві та лі їв на, учи тель за ру -
біж ної лі те ра ту ри, Не ті шин ська шко ла
№ 2 Хмель ницької 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 зна йо ми ти уч нів із твор чіс тю
мит ців-мо дер ніс тів, по етич ни ми пер ли на -
ми мит ців рід ної шко ли, ви хо ву ва ти лю бов
до ху дож ньо го сло ва, роз ви ва ти ро зу мін ня
жит тє вої фі ло со фії че рез мис тець ке сві то -
ба чен ня

Роз роб ка за хо ду «Свя то ук ра їн сько го
фоль к ло ру» для 3-х кла сів
Ці хов ська Га ли на Ро ма нів на, учи тель
почат ко вих кла сів, Ма няв ський НВК Бо -
город чан сько го р-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
знан ня про ус ну на род ну твор чість; роз ви -
ва ти пі зна валь ні та по шу ко ві ін те ре си; ви -
хо ву ва ти по чут тя гор дос ті за свій на род,
лю бов до рід ної мо ви; спри я ти фор му ван -
ню ду хов но ба га тої осо бис тос ті

Роз роб ка за хо ду «Інфор ма ти ка се ред
нас» для 6-х кла сів
Ча лен ко Альо на Іго рів на, учи тель ін фор ма -
ти ки, Кам’ян ська шко ла № 28 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 та яко го — під ви щу ва ти мо ти -
ва цію до ви вчен ня ін фор ма ти ки, за крі пи ти
вмін ня з пред ме та; спри я ти фор му ван ню
при чин но-на слід ко вих зв’яз ків між яви ща -
ми, роз вит ку ори гі наль нос ті, швид кос ті,
пам’яті, ува ги, на ви чок за сто су ван ня знань
у не стан дар т них си ту а ці ях, ко лек тив ної
твор чої ак тив нос ті

Роз роб ка за хо ду «Ре мес ла рід го го
краю» для 3-х кла сів
Чор на Люд ми ла Ми ко ла їв на, учи тель по -
чат ко вих кла сів, Бо ров ський НВК «ЗНЗ
І–ІІІ сту пе нів — ДНЗ (яс ла-са док)» Сє вє -
ро до нець кої міськ ра ди Лу ган ської обл..
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду,
ме та яко го — роз ши ри ти уяв лен ня про
тра ди цій ні за нят тя ук ра їн ців; про дов жи -
ти зна йо ми ти зі зви ча я ми й тра ди ці я ми
ук ра їн сько го на ро ду; по пов ню ва ти слов -
ни ко вий за пас, роз ви ва ти зв’яз не мов -
лен ня; ви хо ву ва ти лю бов до ук ра їн сько го
на ро ду, ба жан ня від род жу ва ти й обе рі га -
ти на род ні тра ди ції та зви чаї рід но го
краю

Роз роб ка за хо ду «Честь і Гор дість» для
2-х — 11-х кла сів
Шеп тун Оле на Ми ко ла їв на, пе да гог-ор га -
ні за тор, учи тель му зич но го мис тец т ва, Ні -
ко поль ська шко ла № 13 Дніп ро пет ров -
ської обл..
Ано та ція: Уро чис та це ре мо нія вру чен ня
на го род за на вчаль ні і твор чі до сяг нен ня

Роз роб ка за хо ду «Ко заць ко му ро ду не -
ма пе ре во ду»
Шес то пал П.В., ви кла дач фі зич но го ви -
хован ня, Га дяць кий ко ледж куль ту ри
і мистецтв ім. І. П. Кот ля рев сько го 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 — за ці ка ви ти
іс то рією сво го на ро ду; ство ри ти спри ят ли -
ві умо ви для ви яв лен ня твор чос ті й та лан -
тів; спри я ти здо ро во му спо со бу жит тя; на -
вчи ти ана лі зу ва ти успі хи і по мил ки, які ви -
ник ли під час гри; ви хо ву ва ти дис цип лі ну;
на да ти мож ли вос ті спро бу ва ти свою си лу
і сприт ність

Роз роб ка за хо ду «У лі те ра тур ній ві -
таль ні “Ярос лав ни При дніп ров’я”» для 9-
х — 11-х кла сів
Штим Лю бов Во ло ди ми рів на, учи тель ук -
ра їн ської 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: Сце на рій ви хов но го за хо ду

Роз роб ка за хо ду «По до рож кра ї ною
май ст рів» для 6-х — 8-х кла сів

Шу ма ко ва Ма ри на Ми ко ла їв на, за ступ ник
ди рек то ра з на вчаль но-ви хов ної ро бо ти,
Стан ція юних тех ні ків Сак са ган сько го
рай о ну міс та Кри вий Ріг, Дніп ро пет ров -
ська обл..
Ано та ція: Сце на рій кон кур су з про фе сій -
ної орі єн та ції для уч нів се ред ніх кла сів за -
галь но ос віт ніх на вчаль них за кла дів та ви -
хо ван ців гур т ків по за шкіль них на вчаль них
за кла дів

Роз роб ка за хо ду «Travel to the UK,
England, London» для 5-х — 6-х кла сів

Яким чук-Жур ба Те тя на Ми хай лів на, учи -
тель ан г лій ської мо ви, Хмель ницьке НВО
№ 28.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду, ме -
та яко го — на вчи ти роз по ві да ти про ви -
знач ні міс ця Англії ан г лій ською мо вою,
роз ши ри ти кру го зір, при ще пи ти ба жан ня
ви вча ти Англію та мо ву цієї кра ї ни, спо ну -
ка ти до по шу ко вої ді яль нос ті, до пі знан ня
сві ту, до твор чос ті; роз ви ва ти мов лен ня,
пам’ять, со ці о куль тур ну ком пе тен цію; ви -
хо ву ва ти по ва гу до іс то рії ін шої кра ї ни,
до пам’яток ар хі тек ту ри, вмін ня пра цю ва ти

Роз роб ка за хо ду «Сір ни чок знай ди —
бі ду від ве ди!» для 3-х кла сів спе ці аль -

ної шко ли
Янчу ко ва Іри на Олек сан д рів на, ви хо ва -
тель, Но воп разь ка спе ці аль на шко ла-ін тер -
нат Олек сан д рій сько го р-ну Кі ро во град -
ської обл..
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду
на за яв ле ну те му, ме та яко го — роз ши ри -

ти уяв лен ня про при чи ни ви ник нен ня
поже жі та її на слід ки; про дов жу ва ти діа -
гнос ту ван ня знань на ви па док ви ник нен -
ня по жежі за со ба ми гри; роз ви ва ти на -
вич ки са мо за хис ту; ви хо ву ва ти роз суд ли -
вість, по чут тя від по ві даль нос ті за свої
вчин ки

Роз роб ка за хо ду «Знає шко ляр і сту -
дент- Гру шев ський — пер ший пре зи дент»
для 3-х кла сів спе ці аль ної шко ли
Янчу ко ва Іри на Олек сан д рів на, ви хо ва -
тель, Но воп разь ка спе ці аль на шко ла-ін тер -
нат Олек сан д рій сько го р-ну Кі ро во град -
ської обл..
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду
на за яв ле ну те му, ме та яко го — озна йо ми -
ти з М. Гру шев ським; роз ви ва ти чи таць кі
ін те ре си; ви хо ву ва ти по чут тя пат рі о тиз му,
лю бо ві до рід но го краю, по ва гу до іс то рич -
них по дій та їх учас ни ків

Роз роб ка за хо ду «Во ни бо ро ли ся за
нас» для 10-х — 11-х кла сів
Ящук Окса на Юрі 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 і 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 — ви хо ву ва ти по чут тя пат рі о -
тиз му, на ці о наль ної гід нос ті, лю бо ві до
рід но го краю, по чут тя вдяч нос ті во ї нам
АТО за за хист Віт чиз ни; фор му ва ти ро зу -
мін ня при чет нос ті до всіх по дій, що від бу -
ва ють ся в Укра ї ні; роз ви ва ти ба жан ня
бра ти по силь ну участь у до по мо зі і під -
трим ці за хис ни ків Віт чиз ни; фор му ва ти
ак тив ну гро ма дян ську по зи цію що до єди -
ної, ці ліс ної Укра їн ської Дер жа ви та за -
хис ту її кор до нів

По чат ко ва шко ла

Ме то дич на роз роб ка «Де ка да по чат ко -
вої шко ли»
Бан дур ка Іри на Ми ко ла їв на, учи тель по -
чат ко вих кла сів; Бу ла вук На та лія Пет рів на,
учи тель по чат ко вих кла сів; Ма рин чук
Світ ла на Андрі їв на, Не сте ро вич Те тя на
Ми ко ла їв на, учи те лі по чат ко вих кла сів,
Кам’ян ська шко ла № 25 Дніп ро пет ров -
ської обл..
Ано та ція: Роз роб ка за хо дів у рам ках де ка -
ди по чат ко вої шко ли

Роз роб ка уро ків «Ко рек цій на ро бо та
з роз вит ку мов лен ня в про це сі ви вчен ня
ук ра їн ської мо ви в 1–5 кла сах спе ці аль -
ної шко ли-ін тер на ту»
Ві тязь Л. Г., учи тель роз вит ку мов лен ня;
Ге ра си мець В. Ф., учи тель по чат ко вих кла -
сів; Фе до то ва М. В., учи тель ук ра їн ської
мо ви, Ба лак лій ська спе ці аль на шко ла-ін -
тер нат Хар ків ської обл..
Ано та ція: До бір ка уро ків з ук ра їн ської
мови

Ме то дич ний по сіб ник «Слов ни ко ві
сло ва»

Ти мо щук Люд ми ла Пав лів на, учи тель по -
чат ко вих кла сів; Хо мук Га ли на Пав лів на,
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учи тель по чат ко вих кла сів, Но во во лин ська
шко ла № 6 Во лин ської обл..
Ано та ція: По сіб ник міс тить ме то дич ні ре -
ко мен да ції що до ви вчен ня слов ни ко вих
слів у 1-му кла сі та до дат ко ві ма те рі а ли для
їх за сво єн ня

Роз роб ка уро ку «За кріп лен ня ви вче -
них таб лич них ви пад ків до да ван ня та від -
ні ман ня» з ма те ма ти ки в 1-му кла сі
Антон ко ва Ма рія Пет рів на, учи тель по чат -
ко вих кла сів, НВК «Овруць ка гім на зія ім.
А. Ма лиш ка — ЗОШ І сту пе ня» Жи то мир -
ської обл..
Ано та ція: План-кон с пект уро ку з муль ти -
ме дій ною під трим кою, ме та яко го — ство -
ри ти ком фор т ні умо ви для за кріп лен ня
вивче них таб лич них ви пад ків до да ван ня
і від ні ман ня; роз вит ку вмін ня скла да ти
і розв’язу ва ти за да чі; за кріп лен ня вмінь до -
пов ню ва ти рів нос ті і не рів нос ті; удос ко на -
лен ня об чис лю валь них на ви чок, на ви чок
ус ної ліч би; спри я ти роз вит ку ло гіч но го
мис лен ня, ма те ма тич ної пам’яті, ува ги, ак -
тив нос ті, ста ран нос ті, ін те ре су до ма те -
мати ки; фор му ва ти цін ніс не став лен ня
до куль ту ри і мис тец т ва, по ва гу до на род -
них зви ча їв і тра ди цій

Роз роб ка уро ку «При кмет ник. Укра їн -
ський ві но чок» з ук ра їн ської мо ви в 4-му
кла сі
Ахма дє є ва Світ ла на Ми ко ла їв на, учи тель
по чат ко вих кла сів, За по різь кий НВК № 42.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко -
го — по гли би ти знан ня про при кмет ник,
сфор му ва ти знан ня про роль при кмет ни -
ків у мов лен ні; удос ко на лю ва ти вмін ня бу -
ду ва ти текст, на вич ки гра мот но го й ка лі -
гра фіч но го пись ма, роз ши ри ти знан ня про
за сто су ван ня ук ра їн ських на род них при -
слів’їв, при кмет, ужи ван ня в них ан то ні мів;
роз ви ва ти зв’яз не мов лен ня, зба га чу ва ти
слов ни ко вий за пас

Роз роб ка уро ку «Мі фи Ста ро дав ньої
Гре ції «Де дал та Ікар» з лі те ра тур но го чи -
тан ня в 4-му кла сі
Ахмет Ві та Ана то лі їв на, учи тель по чат ко -
вих кла сів, Тиш ків ська шко ла № 2 Доб ро -
ве лич ків 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 зна йо ми ти з дав -
ньо г рець ким мі фом; фор му ва ти уяв лен ня
про мі фи як жанр ус ної на род ної твор чос ті,
учи ти осмис лю ва ти їх зміст; по пов ню ва ти
слов ни ко вий за пас; фор му ва ти оцін ні суд -
жен ня, умін ня за сто со ву ва ти знан ня; роз -
ви ва ти зв’яз не мов лен ня; ви хо ву ва ти мо -
раль ні чес но ти; ви кли ка ти за ці кав ле ність
до грець кої мі фо ло гії

Роз роб ка уро ку «Знай свої пра ва
і обов’яз ки» з основ здо ров’я в 2-му кла сі
Ба ла гут рак На та лія Во ло ди ми рів на, учи -
тель по чат ко вих кла сів, 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 з муль ти ме дій ною під трим кою (ме -
ді ап ре зен та ція до да єть ся), ме та яко го —
озна йо ми ти уч нів з їх ні ми пра ва ми та

обов’яз ка ми, на вча ти роз різ ня ти пра ва
і обов’яз ки, за хи ща ти се бе в ра зі по ру шен -
ня прав; роз ви ва ти вмін ня спіл ку ва ти ся
і під три му ва ти то ва ри ські сто сун ки з од но -
клас ни ка ми, куль ту ру мов лен ня, до пит ли -
вість, пам’ять; ви хо ву ва ти по ва гу до прав
ін ших лю дей

Роз роб ка уро ку «На фер мі» з ан г лій -
ської мо ви в 4-му кла сі
Ба тє хі на Те тя на Бо ри сів на, учи тель ан г лій -
ської мо ви, Фас тів ська спе ці а лі зо ва на
шко  ла № 4 з по глиб ле ним ви вчен ням іно -
зем них мов Ки їв ської обл..
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му з ме то дич ни ми до дат ка ми. Objec -
tives: practise a tongue twister with sound
/b/; listen to the dialogue; listen and repeat
the dialogue; practise using «have/has got;
haven’t/hasn’t got; Have you got?; had»;
understand the story and answer the
questions; read and act out the dialogue;
practise sorting words into sets; use informal
everyday language (Oh dear! Oops! Sorry);
use new words in oral speech (fantastic,
happen, broken, terrible, roof, holes)

Роз роб ка уро ку «Пись мо ве ли кої бук -
ви Ш. Урок роз вит ку зв’яз но го мов лен ня.
Зи ма-ча рів ни ця» з ук ра їн ської мо ви
в 1-му кла сі
Бев за Юлія Пет рів на, учи тель по чат ко вих
кла сів, Га лай ків ське НВО «ЗОШ І–ІІ сту -
пе нів — ди тя чий са док» Те ті їв сько го р-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 — вчи ти пи са ти ве ли ку
бук ву Ш, скла ди, сло ва з нею; скла да ти ре -
чен ня, від об ра жу ю чи в них своє ба чен ня
кра си зи ми, до би ра ти озна ки пред ме тів,
не об хід ні для опи су; удос ко на лю ва ти вмін -
ня спи су ва ти з дру ко ва но го і ру ко пис но го
тек с ту; роз ви ва ти мов лен ня, спо сте реж ли -
вість, ува гу, дріб ну мо то ри ку; зба га чу ва ти
слов ни ко вий за пас; ви хо ву ва ти лю бов
до при ро ди, зи му ю чих пта хів

Роз роб ка уро ку «Де ре ва, ку щі, тра в’я -
нис ті рос ли ни. Одно річ ні та ба га то річ ні
рос ли ни» з при ро доз нав ст ва в 2-му кла сі
Бе не дек-Са ні Адрі енн Іва нів на, учи тель по -
чат ко вих кла сів, Ве ли ко доб рон 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 — фор му ва ти по нят тя
про де ре ва, ку щі, трав’янис ті рос ли ни; уяв -
лен ня про різ но ма ніт ність фор ми пло дів
і на сін ня та при сто су ван ня рос лин до роз -
пов сюд жен ня в при ро ді; роз ви ва ти вмін ня
ана лі зу ва ти, ви ді ля ти го лов не, по рів ню ва -
ти, аб ст ра гу ва ти; ви хо ву ва ти праг нен ня
охо ро ня ти рос лин ний світ рід но го краю

Роз роб ка за нят тя «Кос міч ні ря тів ни -
ки» з ко рек ції вад роз вит ку в 4-му кла сі
спе ці аль ної шко ли
Бє ло ва Вік то рія Вік то рів на, учи тель-
дефек то лог, учи тель по чат ко вих кла сів,
Знам’ян ська спе ці аль на шко ла-ін тер нат
Кі ро во град ської обл..
Ано та ція: Ко рек цій не за нят тя сприяє роз -
вит ку та удос ко на лен ню на ви чок уч нів

спе ці аль но го кла су ви ко ну ва ти дріб ні та
за галь ні ру хи для рук, ту лу ба, ніг; роз ви ває
ар ти ку ля цій ну мо то ри ку (уч ні на ма га ють -
ся да ва ти пов ні від по ві ді на пи тан ня), зв’яз -
не мов лен ня, вмін ня роз різ ня ти і на зи ва ти
ко лір, фор му пред ме тів; роз фар бо ву ва ти
пред мет, не ви хо дя чи за ме жі; роз ви ває ло -
гіч не мис лен ня; сприяє ви хо ван ню уваж -
нос ті, охай нос ті, зо се ред же нос ті, са мо -
стій нос ті

Роз роб ка уро ку «Рос ли ни жи ві ор га ніз -
ми. Різ но ма ніт ність рос лин» з при ро доз -
нав ст ва в 3-му кла сі
Бі лаш Га ли на Ана то лі їв на, учи тель по чат -
ко вих кла сів, Биш кін ський НВК Ле бе дин -
сько го р-ну Сум ської обл..
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко -
го — сис те ма ти зу ва ти знан ня про рос ли ни
як час ти ну жи вої при ро ди; роз кри ти вза -
ємо зв’язок між жи вою і не жи вою при ро -
дою; озна йо ми ти з різ но ма ніт ніс тю груп
цар ст ва рос лин, ви ді ли ти їх ха рак тер ні
особ ли вос ті; роз ви ва ти вмін ня кла си фі ку -
ва ти, по рів ню ва ти пред ме ти, зна хо ди ти іс -
тот ні озна ки, ро би ти ви снов ки; про буд -
жува ти пі зна валь ний ін те рес, ви хо ву ва ти
лю бов до при ро ди, дбай ли ве став лен ня до
рос лин

Роз роб ка уро ку «Істо рія та тра ди ції мо -
єї шко ли» з кур су «Я у сві ті» в 3-му класі
Бон да рен ко Люд ми ла Ана то лі їв на, вчи тель
по чат ко вих кла сів, 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 — по гли би ти знан ня про шко лу; роз гля -
ну ти зв’язок між по ко лін ня ми ук ра їн ців;
роз ви ва ти на вич ки ана лі зу іс то рич них по -
дій; за лу ча ти до на бут тя знань на осно ві
жит тє вої прак ти ки; фор му ва ти на вич ки
здо ро во го спо со бу жит тя на тра ди ці ях рід -
ної шко ли; роз ви ва ти ін те рес до тра ди цій
шко ли; ви хо ву ва ти по чут тя гор дос ті
за свою шко лу

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
Бон да рен ко Люд ми ла Ана то лі їв на, учи тель
по чат ко вих кла сів, 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 — пе ре ві ри ти та за крі пи ти знан ня про
спіль но ко ре не ві сло ва та ко рінь сло ва;
удос ко на лю ва ти вмін ня роз піз на ва ти
та до би ра ти спіль но ко ре не ві сло ва; зба га -
чу ва ти слов ни ко вий за пас; роз ви ва ти на -
вич ки гра мот но го та ка лі гра фіч но го пись -
ма, ува гу, ін те рес до рід ної мо ви; ви хо ву ва -
ти спо сте реж ли вість, до пит ли вість

Роз роб ка уро ку «Істо рія та тра ди ції
моєї шко ли» з кур су «Я у сві ті» в 3-му
класі
Бон да рен ко Люд ми ла Ана то лі їв на, учи тель
по чат ко вих кла сів, Ві тів ський НВК «До -
шкіль ний на вчаль ний за клад — за галь но -
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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, ме та яко го — по гли би ти та сис те -
ма ти зу ва ти знан ня про шко лу, ста нов лен -
ня осві ти у сві ті та в Укра ї ні; роз гля ну ти
зв’язок між де кіль ко ма по ко лін ня ми ук ра -
їн ців; роз ви ва ти на вич ки ана лі зу іс то рич -
них по дій, за лу ча ти до на бут тя но вих
знань на осно ві ре аль ної жит тє вої прак -
тики

Роз роб ка уро ку «Вза ємо зв’язок дій
до да ван ня й від ні ман ня» з ма те ма ти -

ки в 1-му кла сі
Бон да рє ва Оле ся Ва си лів на, учи тель по чат -
ко вих кла сів, Гай син ська шко ла № 4 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 гли би ти знан ня,
умін ня та на вич ки до да ван ня й від ні ман ня
чис ла; ви ко рис то ву ва ти знан ня на прак ти -
ці; ви хо ву ва ти вза є мо по ва гу, то ле ран т -
ність, друж ні сто сун ки; роз ви ва ти пам’ять,
ува гу, не стан дар т не мис лен ня, ба жан ня
бу ти здо ро ви ми та бе рег ти здо ров’я

Роз роб ка уро ку «Ко заць ко му ро ду не -
ма пе ре во ду» з ма те ма ти ки в 3-му кла сі
Бо хот ни ця Окса на Ми ко ла їв на, учи тель
по чат ко вих кла сів, Ро го жан ська шко ла
Воло ди мир-Во лин 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 — уза галь ни ти різ ні
спо со би ус но го до да ван ня круг лих три -
циф ро вих чи сел; удос ко на лю ва ти об чис -
лю валь ні на вич ки; фор му ва ти вмін ня
розв’язу ва ти за да чі і твор чо їх опра цьо -
вува ти; роз ви ва ти ло гіч не мис лен ня; ви -
хо ву ва ти ін те рес до іс то рії ук ра їн сько го
на ро ду

Роз роб ка уро ку «Збіль шен ня і змен -
шен ня чи сел у кіль ка ра зів і на кіль ка оди -
ниць» з ма те ма ти ки в 2-му кла сі спе ці аль -
ної шко ли
Бро да сюк Оль га Ми ко ла їв на, учи тель по -
чат ко вих кла сів, Но во во лин ська спе ці аль -
на шко ла № 9 Во лин ської обл..
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му з муль ти ме дій ною під трим кою (ме -
ді ап ре зен та ція до да єть ся), ме та яко го —
удос ко на лю ва ти на вич ки та вмін ня уч нів
збіль шу ва ти і змен шу ва ти чис ла у кіль ка
ра зів і на кіль ка оди ниць; ко ри гу ва ти ува гу,
пам’ять, мис лен ня; ви хо ву ва ти на по лег ли -
вість, ста ран ність

Роз роб ка уро ку «Wild Animals Are
Strange, Clever, Funny…» з ан г лій ської мо -
ви в 4-му кла сі
Брю хо вич Окса на Ярос ла вів на, учи тель ан -
г лій ської мо ви, Хер сон ська шко ла № 37 ім.
В. Дро бо та.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку. Objec -
tives: to develop reading, listening, speaking
and writing skills; to review and practice
vocabulary; to develop intellectual faculties;
to widen pupils’ outlook; to work in pairs,
groups; to teach pupils to understand the
important role of people in life of animals

Роз роб ка уро ку-тре нін гу «Пра ва ди ти -
ни» з основ здо ров’я в 4-му кла сі
Бу то рі на Оле на Ми ко ла їв на, учи тель по -
чат ко вих кла сів, Лу бен ська шко ла № 2
Пол тав ської обл..
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле ну
те му, ме та яко го — озна йо ми ти з пра ва ми,
що га ран ту ють ся за ко ном; фор му ва ти ак -
тив ну по зи цію що до ре алі за ції се бе та сво їх
прав у жит ті; пра во ву сві до мість; роз ви ва ти
ло гіч не мис лен ня, ін те рес до пра во вих
знань, на вич ки са мо ре а лі за ції і са мо ви хо -
ван ня; ви хо ву ва ти по ша ну до за ко нів Укра ї -
ни, учи ти ко рис ту ва ти ся сво ї ми пра ва ми

Роз роб ка уро ку «Бук вос по лу чен ня ьо»
з ук ра їн ської мо ви в 1-му кла сі
Вдо ви чен ко Те тя на Ярос ла вів на, учи тель
по чат ко вих кла сів, Оде ська шко ла № 37.
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 вжи ван ня м’яко го зна ка на пись мі, на -
вча ти на пи сан ня скла дів із бук вос по лу чен -
ням ?ьо?; фор му ва ти на вич ки ка лі гра фіч -
но го пись ма; роз ви ва ти мов лен ня, ор фо -
гра фіч ну пиль ність, пі зна валь ний ін те рес;
ви хо ву ва ти лю бов до при ро ди, са мо стій -
ність, ста ран ність, охай ність

Роз роб ка уро ку «За кріп лен ня пра во -
пи су кли чок тва рин» з ук ра їн ської мо ви
в 2-му кла сі
Ве лич ко Люд ми ла Олек сан д рів на, учи тель
по чат ко вих кла сів, Чер ні гів ська спе ці а лі -
зо ва на шко ла «На дія» За по різь кої обл..
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му з муль ти ме дій ною під трим кою, ме -
та яко го — фор му ва ти вмін ня роз різ ня ти
на зви тва рин та їх клич ки, пра виль но пи са -
ти їх, за кріп лю ва ти вмін ня пи са ти клич ки
тва рин, пріз ви ща, іме на лю дей з ве ли кої
бук ви; роз ви ва ти пі зна валь ний ін те рес; ви -
хо ву ва ти лю бов до тва рин

Роз роб ка уро ку «Моя Бать ків щи на —
Укра ї на» з лі те ра тур но го чи тан ня в 2-му
кла сі
Він ниць ка Ла ри са Пет рів на, учи тель
почат ко вих кла сів, Уман ська шко ла № 5
ім. В. І. Чуй ко ва Чер ка ської обл..
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — фор му ва ти знан ня
про Укра ї ну, роз ши ри ти та уточ ни ти знан -
ня про Дер жав ні та на род ні сим во ли; фор -
му ва ти на ці о наль ну сві до мість, роз ви ва ти
пі зна валь ні ін те ре си; ви хо ву ва ти лю бов
до рід но го краю, йо го іс то рич но го ми ну ло -
го і су час но го, гор дість за Бать ків щи ну

Роз роб ка уро ку «Чис ло 8. Циф ра 8»
Віт рен ко Ма ри на Ми ко ла їв на, учи тель по -
чат ко вих кла сів, Крас но пав лів ський ба га -
то про філь ний лі цей 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 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 чис ло та циф ру
8; по вто ри ти по слі дов ність чи сел у ме жах
10; фор му ва ти об чис лю валь ні на вич ки
в ме жах 8; роз ви ва ти вмін ня по рів ню ва ти,
ана лі зу ва ти, кла си фі ку ва ти, дріб ну мо то -

ри ку; ви хо ву ва ти вмін ня пра цю ва ти в ко -
лек ти ві

Роз роб ка уро ку «Гриць ко Бой ко —
май с тер смі ху» з лі те ра тур но го чи тан ня
в 3-му кла сі
Вла сюк Іри на Ста ніс ла вів на, учи тель по -
чат ко вих кла сів, Бер ди чів ська шко ла
№ 12 Жи то мир ської обл..
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле ну
те му, ме та яко го — озна йо ми ти з твор чіс тю
Г. Бой ка; на вча ти чи та ти гу мо рис тич ні тво -
ри, ви зна ча ти мо раль но-етич ні проб ле ми,
ви світ ле ні в них, да ва ти ха рак те рис ти ку го -
лов них ге ро їв; роз ши ри ти знан ня про люд -
ські чес но ти; учи ти ду ма ти про свої вчин ки
та їх ні на слід ки; фор му ва ти на вич ки сві до -
мо го, пра виль но го, ви раз но го чи тан ня; зба -
га чу ва ти слов ни ко вий за пас

Роз роб ка уро ку «Мно жен ня чи сел, які
за кін чу ють ся ну ля ми. За да чі на спіль ну
ро бо ту» з ма те ма ти ки в 4-му кла сі
Во зі ян Оле на Дмит рів на, учи тель по чат ко -
вих кла сів, Ма рі у поль ський НВК «Гім на -
зія-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 ка за ти мож ли ві фор ми за пи су під час
мно жен ня чи сел, які за кін чу ють ся ну ля ми;
прак ти ку ва ти розв’язан ня за дач на спіль ну
ро бо ту; удос ко на лю ва ти об чис лю валь ні
на вич ки, роз ви ва ти мис лен ня, ува гу, при -
щеп лю ва ти ці ка вість до ма те ма ти ки, ви хо -
ву ва ти лю бов до Бать ків щи ни

Роз роб ка уро ку «Ді єс ло во» з ук ра їн -
ської мо ви в 4-му кла сі
Во зі ян Оле на Дмтит рів на, учи тель по чат -
ко вих кла сів, Ма рі у поль ський НВК «Гім на -
зія-шко ла» № 27.
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 ді єс ло во, учи ти пра виль но пи са ти
ді єс ло ва, роз різ ня ти різ ні фор ми ді єс лів,
роз ви ва ти ор фо гра фіч ну зір кість, пам’ять,
ува гу, ви хо ву ва ти по си дю чість, ці ле спря -
мо ва ність

Кон с пект уро ку «Розв’язан ня при кла -
дів і за вдань на мно жен ня і ді лен ня дво -
знач них чи сел» з ма те ма ти ки в 3-му кла сі
Во ро ши ло ва Іри на Сер гі їв на, учи тель по -
чат ко вих кла сів, Бо ров ський НВК «ЗНЗ І—
ІІІ сту пе нів — ДНЗ (яс ла-са док)» Сє вє ро до -
нець кої міськ ра ди Лу ган ської обл..
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв -
 лену те му, ме та яко го — за кріп лю ва ти
вмін ня мно жи ти і ді ли ти дво знач ні чис ла,
розв’язу ва ти за да чі на зна ход жен ня час ти -
ни від чис ла і чис ла за йо го час ти ною; по -
вто ри ти по ря док ви ко нан ня дій у ви ра зах;
фор му ва ти вмін ня скла да ти за да чу за ко -
рот ким за пи сом; роз ви ва ти ма те ма тич ну
мо ву, ло гі ку, умін ня по рів ню ва ти

Роз роб ка уро ку «За кріп лен ня бук ви
«те». Чи тан ня тек с ту. Від тво рен ня діа ло -
гів» з на вчан ня гра мо ти в 1-му кла сі
Га лі ще ва Оле на Ва си лів на, учи тель по чат -
ко вих кла сів, Вов чан ський лі цей № 2 Хар -
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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 зву ко -
ве зна чен ня бук ви «те», вмін ня чи та ти сло -
ва, ре чен ня; озна йо ми ти з ук ра їн ською на -
род ною каз кою «Ко тик і Пів ник»; вчи ти
пра цю ва ти з тек с том; роз ви ва ти зв’яз не
мов лен ня, мис лен ня, твор чу уяву, пам’ять;
зба га чу ва ти слов ни ко вий за пас; ви хо ву ва -
ти лю бов до ус ної на род ної твор чос ті, слух -
ня ність

Роз роб ка уро ку «Якою бу ває при ро да.
Охо ро на при ро ди» з при ро доз нав ст ва
в 2-му кла сі
Ге ра си мен ко Люд ми ла Ти мо фі їв на, учи -
тель по чат ко вих кла сів, Ні ко поль ська шко -
ла № 23 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 в уч нів
по нят тя «при ро да», «не жи ва при ро да»,
«жи ва при ро да»; вчи ти роз різ ня ти жи ву
і не жи ву при ро ду; по гли би ти їх знан ня про
зна чен ня при ро ди для жит тя рос лин, тва -
рин і лю дей; роз ви ва ти пі зна валь ний ін те -
рес; ви хо ву ва ти лю бов до при ро ди, ба жан -
ня охо ро ня ти і при мно жу ва ти її кра су

Ме то дич на роз роб ка «Кон т роль ні ро -
бо ти для те ма тич но го кон т ро лю знань»
з при ро доз нав ст ва в 2-му кла сі
Го лов ко Ін на Андрі їв на, учи тель по чат ко -
вих кла сів, Дніп ров ська шко ла № 143.
Ано та ція: Роз роб ка міс тить 4 кон т роль них
ро бо ти у фор мі тес то вих за вдань для пе ре -
вір ки знань уч нів з при ро доз нав ст ва за 2-й
клас

Роз роб ка уро ку «Моя сім’я. Абет ка»
з ан г лій ської мо ви в 1-му кла сі

Го лов чен ко Люд ми ла Вік то рів на, учи тель
ан г лій ської мо ви, Зе ле но доль 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 з ме то дич ни ми до дат ка ми, на -
вчаль на ме та яко го — за крі пи ти ви вче ний
ра ні ше ма те рі ал у про це сі гри, ак ти ві зу ва -
ти за сто су ван ня от ри ма них знань на прак -
ти ці, фор му ва ти лек сич ні та фо не тич ні
вмін ня, на вич ки пись ма, удос ко на лю ва ти
на вич ки го во рін ня

Роз роб ка уро ку «Ди фе рен ці а ція [с]—
[ш]. Зи ма» з роз вит ку зв’яз но го мов лен ня
в 2-му кла сі
Гор ло ва На та ля Ми хай лів на, учи тель-ло го -
пед, 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 на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — на вча ти узгод жу ва -
ти мо ву з ру ха ми; роз ви ва ти сприт ність,
швид кість ре ак ції, ко ор ди на цію ру хів,
прос то ро ві уяв лен ня; роз ви ва ти ви раз -
ність мов лен ня і ру хів, ло гіч не мис лен ня,
ува гу, пам’ять, уяву, слу хо ве сприй ман ня

Роз роб ка уро ку «Сло ва, про ти леж ні
за зна чен ням» з ук ра їн ської мо ви в 3-му
кла сі
Грек Світ ла на Ва си лів на, учи тель по чат ко -
вих кла сів, Ши ря їв ський НВК «Олімп»
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 уяв лен ня
про ан то ні ми, озна йо ми ти з тер мі ном; роз -
ви ва ти зв’яз не мов лен ня, на вич ки ка лі гра -
фіч но го і гра мот но го пись ма; ви хо ву ва ти
лю бов до рід ної мо ви

Роз роб ка уро ку «Ге рої не вми ра ють»
з ри то ри ки в 4-му кла сі

Гри бань Ал ла Во ло ди ми рів на, за ступ ник
ди рек то ра з НВР, учи тель по чат ко вих кла -
сів, Лу бен ська шко ла № 2 Пол тав ської обл..
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — уша ну ван ня пам’яті
Ге ро їв Не бес ної Сот ні; фор му ван ня по чут -
тя пат рі о тиз му, лю бо ві до сво го на ро ду, на -
шої Бать ків щи ни як не за леж ної дер жа ви;
праг нен ня ста ти гід ни ми гро ма дя на ми
Укра ї ни; роз ви ток мо ти ва ції, спря мо ва ної
на під го тов ку до за хис ту Віт чиз ни, ви хо -
ван ня ін те ре су до ви вчен ня іс то рії в 5 кла сі

Роз роб ка уро ку «Ми те бе не за бу ли,
Та ра се!» з лі те ра тур но го чи тан ня в 4-му
кла сі
Гриб чук Ні на Іва нів на, учи тель по чат ко вих
кла сів, Лу дин ська шко ла Во ло ди мир-Во -
лин сько го р-ну Во лин ської обл..
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко -
го — ви кли ка ти за хоп лен ня си лою по етич -
но го сло ва Т.Шев чен ка; по вто ри ти основ ні
ета пи йо го біо гра фії; фор му ва ти вмін ня
пра цю ва ти в ма лих гру пах, ана лі зу ва ти ре -
зуль та ти своєї ро бо ти; удос ко на лю ва ти на -
вич ки ви раз но го чи тан ня; зба га чу ва ти
мов ний за пас; роз ви ва ти зв’яз не мов лен ня;
ви хо ву ва ти гор дість за ду хов ну спад щи ну
ук ра їн сько го на ро ду

Роз роб ка уро ку «Ве се лий світ Гриць ка
Бой ка» з лі те ра тур но го чи тан ня в 3-му
кла сі
Гри гор’єва Те тя на Олек сі їв на, учи тель по -
чат ко вих кла сів, Ве ли ко но во сіл ків ська гім -
на зія 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 вча ти са мо стій но
до би ра ти ін фор ма цію до за да ної те ми, під -
би ра ти ма те рі ал, ці ка вий для од но клас ни -
ків; роз ви ва ти на вич ки ху дож ньо го чи тан -
ня тво рів, умін ня зна хо ди ти влуч не сло во,
по ка за ти ба га то гран ність твор чос ті Гриць -
ка Бой ка

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
Гриць ко На та лія Сер гі їв на, учи тель по -
чатко 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 з ма те -
мати ки

Роз роб ка уро ку «Сом — най біль ша
пріс но вод на ри ба» з при ро доз нав ст ва
в 1-му кла сі
Гру ди на Оле на Сер гі їв на, учи тель по чат ко -
вих кла сів, Віль шанська шко ла Дво рі чан -
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 муль ти ме дій ною під трим кою (ме -
ді ап ре зен та ція до да єть ся), ме та яко го —
озна йо ми ти з най біль шою пріс но вод ною

ри бою Укра ї ни; за крі пи ти знан ня про риб;
роз ви ва ти на вчаль но-пі зна валь ний ін те рес
до ви вче но го ма те рі а лу, до пит ли вість; ви -
хо ву ва ти ці кав ле ність при род ним се ре до -
ви щем, по чут тя доб ро ти і спів чут тя

Роз роб ка уро ку «Змі ню ван ня ді єс лів
за ча са ми» з ук раънської мо ви в 3-му
класі
Да нил ко Ла ри са Олек сан д рів на, учи тель
по чат ко вих кла сів, По пель нас тів ська шко -
ла Олек сан д рій 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 з муль ти ме дій ною під трим кою (ме -
ді ап ре зен та ція до да єть ся), ме та яко го —
уза галь ни ти знан ня про імен ник і при кмет -
ник; роз ши рю ва ти знан ня про ді єс ло во;
вчи ти ви зна ча ти час ді єс лів; ви хо ву ва ти
бе реж не став лен ня до при ро ди, умін ня ба -
чи ти пре крас не на вко ло се бе

Роз роб ка уро ку «Ви мо ва дзвін ких при -
го лос них у кін ці сло ва і скла ду» з ук ра їн -
ської мо ви в 2-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 — фор му ва ти на вич ку
лі те ра тур ної ви мо ви дзвін ких при го лос них
у кін ці сло ва і скла ду; за кріп лю ва ти вмін ня
ди фе рен ці ю ва ти дзвін кі та глу хі при го лос -
ні; роз ви ва ти зв’ яз не мов лен ня, фо не ма -
тич ний слух, ор фо епіч ну чіт кість; ви хо ву -
ва ти спо сте реж ли вість, пра цьо ви тість

Роз роб ка уро ку «О. Дон чен ко. «Дів чи -
на над струм ком» з лі те ра тур но го чи тан -
ня в 4-му кла сі
Де рев’ян ко Іри на Олек сі їв на, учи тель по -
чат ко вих кла сів, При шиб ський НВК Ба лак -
лій сько го р-ну Хар ків 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 — на вча ти
зна хо ди ти в тек с ті опи си і роз ду ми, фор му -
ва ти вмін ня ана лі зу ва ти, уза галь ню ва ти,
ро би ти ви снов ки з про чи та но го й по ба че -
но го; ха рак те ри зу ва ти го лов ну ге ро ї ню
з опо рою на текст і ма лю нок, зба га чу ва ти
слов ни ко вий за пас

Роз роб ка уро ку «У на шій шко лі» з ан г -
лій ської мо ви в 4-му кла сі
Джу ра Оле на Гри го рів на, учи тель ан г лій -
ської мо ви, Бі ло цер ків ська шко ла № 22 Ки -
їв 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 опи су ва ти
шкіль ні кім на ти, сприй ма ти на слух і ро зу -
мі ти ін шо мов не мов лен ня; удос ко на лю ва -
ти на вич ки ор фо гра фіч но го та кре а тив но -
го пись ма; роз ви ва ти швид кість мис лен ня,
пам’ять, фо не ма тич ний слух; ви хо ву ва ти
кміт ли вість, дис цип лі но ва ність, вмін ня
спіл ку ва тись

Роз роб ка уро ку «Що та ке енер гія?»
з при ро доз нав ст ва в 2-му кла сі
Дзю бен ко Л.М., Линь ко Г.Г., Пі ла то ва Т.М.,
Вет рєн ні ко ва О.В., Гу ти ря О.В., учи те лі
почат ко вої шко ли, Пол тав ська шко ла № 10
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ім. 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 — да ти по нят тя енер -
гія, які бу ва ють дже ре ла енер гії, фор му ва -
ти сві то гляд, роз ви ва ти пам’ять, мис лен ня,
ува гу; ви хо ву ва ти бе реж ли ве став лен ня
до не від нов лю ва них дже рел енер гії

Роз роб ка уро ку «Антар к ти да» з при ро -
доз нав ст ва в 4-му кла сі
Ді ден ко Оле на Іва нів на, учи тель по чат ко -
вих кла сів, Хар ків ська шко ла № 153.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко -
го — ви яви ти особ ли вос ті гео гра фіч но го
по ло жен ня, при ро ди Антар к ти ди та Пів -
ден но го оке а ну; да ти уяв лен ня про від -
крит тя, по до ро жі та су час ні до слід жен ня
на ма те ри ку; роз ви ва ти ін те рес до при ро -
доз нав ст ва та гео гра фії, вчи ти пра цю ва ти
з кар тою, ат ла сом, кон тур ною кар тою, до -
дат ко вою лі те ра ту рою; фор му лю ва ти пи -
тан ня, са мо стій но мис ли ти, ро би ти ви -
снов ки; ви хо ву ва ти пат рі о тич ні, еко ло гіч ні
та ес те тич ні по чут тя

Роз роб ка уро ку «Кни ги в на шо му жит -
ті» з ан г лій ської мо ви в 4-му кла сі
Дов га нюк Те тя на Во ло ди ми рів на, учи тель
ан г лій ської мо ви, НВК «Уман ська мі ська
гім на зія — шко ла ес те тич но го ви хо ван ня»
Чер ка 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 вмін ня
під три му ва ти бе сі ду про кни ги, ви бір книг
для чи тан ня; роз ви ва ти на вич ки озна йом -
лю валь но го чи тан ня й об мін ін фор ма цією
про зміст про чи та но го, фор му ва ти на вич -
ки ана лі зу ви сло вів про кни ги, чи тан ня;
прак ти ку ва ти уч нів у мов лен нє вій ді яль -
нос ті з опо рою на про чи та ний текст і пе ре -
гля ну тий ві део епі зод; ви хо ву ва ти ін те рес
до чи тан ня

Роз роб ка уро ку «По до рож до ан г лій -
ської га лак ти ки» з ан г лій ської мо ви в 4-му
кла сі
Дов га нюк Те тя на Во ло ди ми рів на, учи тель
ан г лій ської мо ви, НВК «Уман ська мі ська
гім на зія — шко ла ес те тич но го ви хо ван ня»
Чер ка ської обл..
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко -
го — ак ти ві зу ва ти вмін ня вжи ва ти в мов -
лен ні за пи тан ня різ них ти пів у фор мах
Present Simple, Present Continuous, Past
Simple, Past Continuous; роз ви ва ти на вич -
ки го во рін ня, чи тан ня, пись ма; сис те ма ти -
зу ва ти гра ма тич ний ма те рі ал; ви хо ву ва ти
ін те рес до ви вчен ня ан г лій ської гра ма ти ки

Роз роб ка уро ку «До рож ня без пе ка»
з основ здо ров’я в 3-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 пра вил до рож -
ньо го ру ху; по гли би ти знан ня про до -
рожню без пе ку; сти му лю ва ти пі зна валь ну
ді яль ність уч нів; роз ви ва ти ло гіч не мис -
лен ня; ви хо ву ва ти дбай ли ве став лен ня
до сво го жит тя і здо ров’я

Ме то дич на роз роб ка «Ви ко ри стан ня
роз ви валь них ігор на уро ках чи тан ня»
До цен ко Ін на Іва нів на, учи тель по чат ко вих
кла сів, Дніп ров ський НВК № 137 «Лі цей —
за галь но ос віт ній на вчаль ний за клад».
Ано та ція: Ме то дич ний ма те рі ал для ви роб -
лен ня умінь і на ви чок уч нів швид ко та пра -
виль но чи та ти сло ва зі збі гом кіль кох при -
го лос них

Роз роб ка уро ку «У сві ті ко мах» з при -
ро доз нав ст ва в 3-му кла сі
Дре ус Світ ла на Іва нів на, учи тель по чат -
кових кла сів, Ше пе тів ський НВК № 3
у скла ді «За галь но ос віт ня шко ла І–ІІІ сту -
пенів 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, ме та яко -
го — по гли би ти знан ня про ко мах; озна йо -
ми ти з бу до вою ті ла ко ма хи; удос ко на -
люва ти вмін ня ро би ти ви снов ки, вста -
новлю ва ти при чин но-на слід ко ві зв’яз ки,
здо бу ва ти ін фор ма цію з під руч ни ка, з ен -
цик ло пе дій; фор му ва ти на уко вий сві то -
гляд; роз ви ва ти вмін ня ана лі зу ва ти, по рів -
ню ва ти; ви хо ву ва ти пі зна валь ний ін те рес,
до пит ли вість, лю бов до при ро ди

Роз роб ка уро ку «Здо ров’я ді тей. Охо -
ро на здо ров’я ді тей у ме дич них за кла дах»
з основ здо ров’я в 4-му кла сі
Ду бі ков ська Оле на Ва си лів на, учи тель
почат ко вих кла сів, Кам’ян ська шко ла № 28
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 -
та яко го — роз ши ри ти знан ня про охо ро ну
здо ров’я ді тей у ме дич них за кла дах; озна -
йо ми ти з про фе сі я ми ме дич них пра ців ни -
ків; фор му ва ти ба жан ня пік лу ва ти ся про
влас не здо ров’я і в ра зі по тре би звер та ти ся
за до по мо гою

Роз роб ка уро ку «Ви зна чен ня від мін ка
при кмет ни ків у ре чен ні за від мін ком
імен ни ка» з ук ра їн ської мо ви в 4-му кла сі
Ду ля ба Юлі ан на Ва си лів на, учи тель по чат -
ко вих кла сів, Львів ський НВК «Шко ла
І сту пе ня — гім на зія».
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле ну
те му, ме та яко го — про де мон ст ру ва ти тіс -
ний мор фо ло гіч ний зв’язок при кмет ни ка
з імен ни ком, учи ти ви зна ча ти від мі нок при -
кмет ни ка; роз ви ва ти мов ні вмін ня, слов ни -
ко вий за пас, пам’ять, ува гу, уяву; ви хо ву ва -
ти лю бов до ук ра їн ської мо ви, рід но го міс та

Роз роб ка уро ку «На вча є мось спіл ку ва -
ти ся. В. Су хо млин ський «Не хай бу дуть
і со ло вей, і жук» з лі те ра тур но го чи тан ня
у 3-му кла сі
Дья чен ко Оле на Ми ко ла їв на, учи тель по -
чат ко вих кла сів, Кос тян ти нів ська шко ла
№ 5 До нець кої обл..
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — по зна йо ми ти з опо -
ві дан ням В. Су хо млин сько го; роз ви ва ти
чи таць кі та мов лен нє ві на вич ки, об раз не
та ло гіч не мис лен ня; вчи ти пра цю ва ти
в гру пах, бу ти то ле ран т ним і кре а тив ним;
ви хо ву ва ти дбай ли ве став лен ня до при ро -

ди, усві дом лен ня важ ли вос ті кож но го еле -
мен та в жит тє во му лан цюж ку

Ме то дич на роз роб ка»Ви ко ри стан ня
ін тер ак тив них тех но ло гій на уро ках

лі те ра тур но го чи тан ня»
Дья чен ко Оле на Ми ко ла їв на, учи тель по -
чат ко вих кла сів, Кос тян ти нів ська шко ла
№ 5 До нець кої обл..
Ано та ція: Пре зен та ція до сві ду ро бо ти учи -
те ля по чат ко вих кла сів з фор му ван ня чи -
таць кої ком пе тен ції уч нів за со ба ми ін тер -
ак тив них тех но ло гій на вчан ня

Роз роб ка уро ку «All seasons are nice»
з ан г лій ської мо ви в 4-му кла сі
Єрес ков ська Ві ра Олек сан д рів на, учи тель
ан г лій ської мо ви, Бі ло вод ська гім на зія Лу -
ган ської обл..
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му. Ре зуль та та ми уро ку є до сяг нен ня
на вчаль них ці лей, роз ви ток пі зна валь ної
ак тив нос ті, вдос ко на лен ня на ви чок пар ної
та гру по вої ро бо ти, ви хо ван ня лю бо ві
до при ро ди та рід но го краю

Роз роб ка уро ку «Лі кар ські рос ли ни
рід но го краю» з при ро доз нав ст ва

в 1-му кла сі спе ці аль ної шко ли
Єрмо лен ко Оль га Євге нів на, учи тель, Бі ло -
цер ків ська спе ці аль на шко ла-ін тер нат Ки -
їв ської обл..
Ано та ція: План-кон с пект уро ку з муль ти -
ме дій ною під трим кою, ме та яко го — фор -
му ва ти уяв лен ня про лі кар ські рос ли ни,
озна йо ми ти з лі кар ськи ми рос ли на ми рід -
но го краю, їх на зва ми, основ ни ми лі ку -
валь ни ми влас ти вос тя ми; про дов жи ти ро -
бо ту над фор му ван ням по нять «де ре ва»,
«ку щі», «трав’янис ті рос ли ни»; роз ви ва ти
слу хо-зо ро ве сприй ман ня мов лен ня уч нів
та вчи те ля; ви хо ву ва ти бе реж ли ве став лен -
ня до рід ної при ро ди

Роз роб ка уро ку «Усна та пись мо ва ну -
ме ра ція чи сел дру го го де сят ка. Скла дан ня
та розв’язу ван ня за дач» з ма те ма ти ки
в 1-му кла сі
Же ме ла Оль га Ми ко ла їв на, учи тель по чат -
ко вих кла сів, Ра ва-Ру ська шко ла-гім на зія
Жов ків сько го р-ну Львів ської обл..
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му.

Роз роб ка уро ку «Не ди кі, але не без печ -
ні… Во ни під сте рі га ють скрізь» з основ
здо ров’я у 3-му кла сі
Жо лак Ві ра 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 з муль ти -
ме дій ною під трим кою (ме ді ап ре зен та ція
до да єть ся), ме та яко го — озна йо ми ти із
«сюр п ри за ми», яких мож на очі ку ва ти від
свій ських тва рин; чим не без печ ні уку си ос,
бджіл, ко ма рів; фор му ва ти вмін ня зна хо -
ди ти ви хід у будь-яких си ту а ці ях; ак цен ту -
ва ти ува гу на то му, що під час від по чин ку
тре ба бу ти обе реж ним

Роз роб ка уро ку «Пря мі та обер не ні
опе ра ції» з ма те ма ти ки в 2-му кла сі
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Жо лоб Ва лен ти на Олек сан д рів на, учи тель
по чат ко вих кла сів, Дніп ров ська спе ці а лі зо -
ва на шко ла № 13.
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 та сис те ма ти зу ва ти от ри мані
знан ня; сфор му лю ва ти здат ність орі єн ту -
ва ти ся у ви вче но му ма те рі а лі; роз ви ва ти
об чис лю валь ні на вич ки; ло гіч не мис лен ня,
пам’ять, ува гу, ма те ма тич не мов лен ня, ін -
те рес до ма те ма ти ки; фор му ва ти бе реж ли -
ве став лен ня до ре зуль та тів пра ці

Роз роб ка уро ку «Їжа» з ан г лій ської мо -
ви в 3-му кла сі
Жу ке вич Окса на Арка ді їв на, учи тель ан г -
лій ської мо ви, Вра ді їв ська рай он на гім на -
зія Ми ко ла їв ської обл..
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко -
го — озна йо ми ти з лек си кою те ми; фор му -
ва ти гра ма тич ні вмін ня: Present Simple
та Present Continuous; на вча ти діа ло гіч но го
мов лен ня з опо рою на те зо ві ре чен ня
у фор мі ро льо вої гри; учи ти пра цю ва ти
в па рах і гру пах; роз ви ва ти в уч нів ува гу,
пам’ять і кміт ли вість; ви хо ву ва ти куль ту ру
здо ро во го спо со бу жит тя

Роз роб ка уро ку «Ні! Я жи ва! Я бу ду віч -
но жи ти! Я в сер ці маю те, що не вми рає»
з чи тан ня в 4-му кла сі
Жу ків ська Оль га Ярос ла вів на, учи тель по -
чат ко вих кла сів, Львів ська шко ла «Лі дер»
з різ ни ми фор ма ми на вчан ня.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — уза галь ни ти знан ня
про жит тє вий і твор чий шлях Ле сі Укра їн -
ки; ви кли ка ти ін те рес до тво рів пись мен -
ни ці; роз ви ва ти ус не мов лен ня, на вич ки
ви раз но го чи тан ня, твор чу дум ку, ін те рес
до кни ги, роз ши рю ва ти кру го зір; ви хо ву -
ва ти лю бов до рід ної мо ви та пись мен ни ків
рід но го краю

Роз роб ка уро ку «Над зви чай ні си ту а -
ції.Те ро рис тич ний акт у шко лі із за гро зою
ви бу ху» з ци віль но го за хис ту в 2-му кла сі
За гор няк Юлія Ва си лів на, учи тель по чат -
ко вих кла сів, Чор но мор ська шко ла № 4
Оде ської обл..
Ано та ція: План-кон с пект уро ку 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 ді тей, як у ре аль но му жит ті
за хис ти ти се бе у ви пад ку за гро зи; ви хо ву -
ва ти по чут тя від по ві даль нос ті та ко лек ти -
віз му

Роз роб ка уро ку «Оди ни ці ви мі рю ван -
ня ма си» з ма те ма ти ки в 3-му кла сі
За гор няк Юлія Ва си лів на, учи тель по чат -
ко вих кла сів, Чор но мор ська шко ла № 4
Оде ської обл..
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му з муль ти ме дій ною під трим кою (ме -
ді ап ре зен та ція до да єть ся), ме та яко го —
озна йо ми ти з но ви ми оди ни ця ми ви мі рю -
ван ня, уста но ви ти спів від но шен ня між ві -
до ми ми оди ни ця ми ви мі рю ван ня ма си;
роз ви ва ти вмін ня пе ре тво рю ва ти ве ли кі
оди ни ці ви мі рю ван ня ма си в дріб ні і на впа -

ки; ви хо ву ва ти ін те рес і лю бов до ма те ма -
ти ки

Роз роб ка уро ку «Пись мо ма лої д. Під -
го тов чі гра фіч ні впра ви. На пи сан ня бук -
ви в скла дах та сло вах» з на вчан ня гра мо -
ти в 1-му кла сі
За хар чук Світ ла на Во ло ди ми рів на, учи тель
по чат ко вих кла сів, Чап лин ська опор на
шко ла Ва силь ківсько го р-ну Дніп ро пет ров -
ської обл..
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, ме та яко го —за сво єн ня вмінь пра -
виль но ана лі зу ва ти струк ту ру ряд ко вої
бук ви д (де); фор му ван ня на ви чок пра виль -
но го та ка лі гра фіч но го на пи сан ня бук ви;
роз ви ток зв’яз но го ус но го мов лен ня, зба -
га чен ня слов ни ко во го за па су; роз ви ток
твор чих і пі зна валь них здіб нос тей; ви хо -
ван ня тур бот ли во го став лен ня до пта хів,
лю бо ві до рід ної при ро ди

Роз роб ка уро ку «Цар ст во тва рин»
з при ро доз нав ст ва в 1-му кла сі
Зо лот чен ко Світ ла на Іва нів на, вчи тель
почат ко вих кла сів, Ми ко ла їв ська шко ла
№ 60.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — озна йо ми ти з різ но -
ма ніт ним сві том тва рин; фор му ва ти по -
няття «ко ма хи», «пта хи», «зві рі», «ри би»,
умін ня їх роз піз на ва ти за іс тот ни ми зов -
ніш ні ми озна ка ми; роз ви ва ти спо сте реж -
ли вість, ува гу, пам’ять, умін ня по рів ню ва -
ти; ви хо ву ва ти лю бов і бе реж не став лен ня
до тва рин, умін ня ба чи ти в при ро ді най кра -
си ві ше

Роз роб ка уро ку «Мор ські при го ди»
з фі зич ної куль ту ри в 3-му кла сі
Зу ба та Ма йя Ва ле рі їв на, учи тель фі зич ної
куль ту ри, Сло бід ський НВК «ЗОШ І–ІІІ
сту пе нів — ДНЗ» Роз діль нянсько го р-ну
Оде ської обл..
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко -
го — вчи ти тех ні ку ви ко нан ня стій ки на
лопат ках; за крі пи ти вмін ня ви ко ну ва ти
ком п лекс ран ко вої гім нас ти ки; по вто ри ти
тех ні ку ви ко нан ня пе ре ки ду впе ред; розви -
ва ти швид кість, ко ор ди на цію, спритність

Роз роб ка уро ку «На род ні тра ди ції. Ро -
дин ні свя та» з основ здо ров’я в 1-му кла сі
Зуб рє ва Світ ла на Ми ко ла 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, ме та яко -
го — сфор му ва тиз нан ня про на род ні тра -
ди ції, ство ри ти си ту а цію «гли бо ко го за -
нурен ня» в те му; сти му лю ва ти роз ви ток
іні ці а тив нос ті, са мо стій нос ті, праг нен ня
са мо вдос ко на лю ва ти ся; спри я ти роз вит ку
твор чої ак тив нос ті, на ви чок са мо ос віт ньої
ді яль нос ті; зба га чу ва ти слов ни ко вий за пас,
фор му ва ти праг нен ня дба ти про влас не
здо ров’я, ви хо ву ва ти пат рі о тизм, ба жан ня
ви вча ти і при мно жу ва ти на дбан ня на шо го
на ро ду, не бо я ти ся здій с ню ва ти по шу ки
но во го

Роз роб ка уро ку «Апос т роф» з ук ра їн -
ської мо ви в 2-му кла сі

Іва но ва Оле на Олек сан д рів на, учи тель по -
чат ко вих кла сів, Дніп ров ська спе ці а лі зо ва -
на шко ла № 13.
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 вто ри ти й сис те -
ма ти зу ва ти знан ня, за сво ї ти но ві пра ви ла
вжи ван ня апос т ро фа, удос ко на ли ти на вич -
ки ви мо ви й на пи сан ня слів з апос т ро фом,
роз ши рю ва ти слов ни ко вий за пас; роз ви -
ва ти ува гу, зв’яз не мов лен ня, твор чу дум -
ку, спо сте реж ли вість, на вич ки са мо стій ної
ро бо ти, ор фо гра фіч ну гра мот ність; ви хо -
ву ва ти на по лег ли вість, ці ка вість до сло ва,
охай ність, по ва гу до на ці о наль ної куль ту -
ри, упев не ність у со бі

Роз роб ка уро ку «Есе за по да ним по чат -
ком і кін ців кою «Осінь мрій на»» з ук ра їн -
ської мо ви в 4-му кла сі
Ка лаш ні ко ва Лі лія Во ло ди ми рів на, учи тель
по чат ко вих кла сів, Гір ниць ка шко ла № 19
Се ли дів ської міськ ра ди 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 — по -
зна йо ми ти з по нят тям «есе», особ ли вос тя -
ми йо го по бу до ви, вчи ти пи са ти есе за по -
да ним по чат ком і кін ців кою; роз ви ва ти
мов лен ня, пам’ять, ува гу, спо сте реж ли -
вість; фор му ва ти на вич ки ка лі гра фіч но го
без від рив но го пись ма; ви хо ву ва ти цін ніс -
не став лен ня до рід ної мо ви; при щеп лю ва -
ти лю бов до кра си рід ної при ро ди; фор му -
ва ти ко му ні ка тив ну, со ці о куль тур ну ком -
пе тен т ність, умін ня вчи ти ся

Роз роб ка уро ку «Вчи мо ся у при ро ди»
з при ро доз нав ст ва в 3-му кла сі спе ці аль -
ної шко ли
Каль ко вець Га ли на Дмит рів на, учи тель по -
чат ко вих кла сів, Ки їв ська спе ці аль на шко -
ла № 12.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — роз ши ри ти та по гли -
би ти знан ня про пта хів, за крі пи ти ха рак -
тер ні озна ки осе ні; про дов жу ва ти фор му -
ва ти знан ня про отруй ні та їс тів ні гри би;
при щеп лю ва ти лю бов і бе реж не став лен ня
до пта шок, ви хо ву ва ти сві до мих гро ма дян,
яких хви лює май бут нє рід ної зем лі

Роз роб ка уро ку «Вір ний ко ло бок» з ма -
те ма ти ки в під го тов чо му кла сі спе ці аль -
ної шко ли
Каль ко вець Га ли на Дмит рів на, учи тель по -
чат ко вих кла сів, Ки їв ська спе ці аль на шко -
ла № 12.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му з муль ти ме дій ною під трим кою
(ме ді ап ре зен та ція до да єть ся), ме та яко -
го — фор му ва ти вмін ня по мі ча ти гео мет -
рич ні фі гу ри в пред ме тах, по рів ню ва ти
мно жи ни, розв’язу ва ти при кла ди; удос ко -
на лю ва ти вмін ня на зи ва ти чис ла від
1 до 10; за крі пи ти на вич ки ліч би, умін ня
спів від но си ти кіль кість пред ме тів із чис -
лом; роз ви ва ти ло гіч не мис лен ня, ви хо ву -
ва ти по си дю чість

Роз роб ка уро ку «Ство рен ня ап лі ка ції
з рос лин них форм» з тру до во го на вчан ня
в 2-му кла сі спе ці аль ної шко ли
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Ка пе чу лен ко Ні на Іва нів 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: План-кон с пект уро ку, ме та яко -
го — озна йо ми ти з особ ли вос тя ми рос лин -
них форм (лис точ ки, пе люс т ки стеб ла), по -
нят тям «ап лі ка ція «; учи ти ви го тов ля ти ап -
лі ка цію з рос лин них форм; роз ви ва ти
об раз не мис лен ня, уяву, фан та зію; ко ри гу -
ва ти дріб ну мо то ри ку паль ців рук; ви хо ву -
ва ти лю бов до при ро ди

Роз роб ка уро ку «Склад чис ла 9. По рів -
нян ня чи сел у ме жах 9. До пов нен ня рів -
нос тей. Ви мі рю ван ня від різ ків» з ма те ма -
ти ки в 1-му кла сі
Ка чан Га ли на Бо ри сів на, учи тель по чат ко -
вих кла сів, Кри во різь ка шко ла № 79 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 —
по вто ри ти склад чис ла 9; учи ти до пов ню ва -
ти рів нос ті, по рів ню ва ти чис ла в ме жах 9;
фор му ва ти на вич ки ус ної ліч би; вправ ля ти
в на пи сан ні цифр; роз ви ва ти мис лен ня,
ува гу, вмін ня слу ха ти; ви хо ву ва ти ба жан ня
до три му ва тись чис то ти, бу ти охай ним, до -
по ма га ти ін шим

Роз роб ка уро ку «За доб ро — доб ром
пла тять. 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
Квар тюк Ма рія Афа на сів на, учи тель по -
чат ко вих кла сів, Ми хай лів ський НВК Ток -
ма 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 — озна йо ми ти з ук ра -
їн ською на род ною каз кою «Кри вень ка ка -
чеч ка»; вчи ти усві дом лю ва ти основ ні озна -
ки ча рів ної каз ки; фор му ва ти вмін ня
ви зна ча ти і на зи ва ти ге роя, скла да ти йо го
ха рак те рис ти ку, ви слов лю ва ти свою оцін -
ку що до вчин ків пер со на жів; роз ви ва ти на -
вич ки чи тан ня вго лос і мов ч ки, ус не мов -
лен ня; по пов ню ва ти слов ни ко вий за пас;
ви хо ву ва ти ін те рес до ка зок, по чут тя
добро ти, спів чут тя, по ва ги до лю дей по -
хило го ві ку

Роз роб ка уро ку «М. Но сов. «Як Не -
знай ко скла дав вір ші» з чи тан ня в 3-му
кла сі
Кис лиць ка Світ ла на Ле о ні дів на, учи тель
по чат ко вих кла сів, Дніп ров ський НВК
№ 144  «Спе ці а лі зо ва на шко ла з по глиб ле -
ним ви вчен ням ів ри ту, іс то рії єв рей сько го
на ро ду, єв рей ських тра ди цій — до шкіль -
ний на вчаль ний за клад (ди тя чий са док)».
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 — зна йо ми ти з твор -
чіс тю М. Но со ва; фор му ва ти ін ди ві ду аль -
ний до свід са мо стій но го чи тан ня, учи ти
ви зна ча ти го лов ну дум ку тво ру; роз ви ва ти
мо ву уч нів; роз ши рю ва ти чи таць кий кру -
го зір; роз ви ва ти по чут тя гу мо ру; спри я ти
ак ти ві за ції кож ної ди ти ни в ді яль нос ті,
фор му ван ню вмін ня вза є мо ді я ти з од но -
клас ни ка ми; ви хо ву ва ти доб ро ту, лю дя -
ність, праг нен ня здо бу ва ти но ві знан ня

Роз роб ка уро ку «На вча є мо ся бу ти на -
дій ни ми та пун к ту аль ни ми» з основ хрис -
ти ян ської ети ки в 4-му кла сі
Кі наш На дія Андрі їв на, учи тель основ
хрис ти ян ської ети ки, Каль ненська 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 — усві до ми ти по нят тя
на дій ність, пун к ту аль ність, точ ність; роз -
ви ва ти на вич ки ро бо ти із по вчаль ни ми
опо ві дан ня ми; при вча ти ці ну ва ти на дій -
ність і пун к ту аль ність в ін ших лю дях; ви хо -
ву ва ти праг нен ня до три му ва ти да ну обі -
цян ку, бу ти на дій ним і пун к ту аль ним

Роз роб ка уро ку «За галь не по нят ття
про імен ник, на зви іс тот і не іс тот» з ук ра -
їн ської мо ви в 3-му кла сі
Ко ва лен ко Іри на Ва си лів на, учи тель по чат -
ко вих кла сів, До лин ська фі лія Чер во но -
кам’ян сько го НВО «ЗШ І–ІІІ ст. — ДНЗ —
по за шкіль ний центр» 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 — за крі пи ти знан ня
про імен ник як час ти ну мо ви; зба га чу ва ти
слов ни ко вий за пас; роз ви ва ти спо сте реж -
ли вість, ба чен ня пре крас но го в на вко лиш -
ньо му сві ті; ви хо ву ва ти ці ка вість до ви -
вчен ня те ми, при щеп лю ва ти лю бов до здо -
ро во го спо со бу жит тя

Роз роб ка уро ку «Таб ли ці до да ван ня
та від ні ман ня чис ла 4. Скла дан ня і роз -
в’язу ван ня за дач. По бу до ва від різ ків»
з ма те ма ти ки в 1-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 з муль ти -
ме дій ною під трим кою (ме ді ап ре зен та ція
до да єть ся), ме та яко го — озна йо ми ти з таб -
ли ця ми до да ван ня та від ні ман ня чис ла 4,
вправ ля ти уч нів у розв’язу ван ні при кла дів
та за дач, удос ко на лю ва ти на вич ки ус ної
ліч би, умін ня бу ду ва ти від різ ки, роз ви ва ти
жит тє во не об хід ні ком пе тен т нос ті

Роз роб ка уро ку «Скла дан ня опи су
осін ньо го пар ку на осно ві про чи та них
тво рів, влас них спо сте ре жень та ма те рі а -
лів ек скур сії»з ук ра їн ської мо ви в 2-му
кла сі
Ко валь Оле на Ми ко ла їв на, учи тель, Оде -
ська СШ № 119.
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 уточ -
ни ти знан ня про осін ні змі ни в при ро ді;
на вча ти ба чи ти і ро зу мі ти пре крас не, до -
би ра ти влуч ні сло ва та об раз ні ви ра зи для
пе ре да чі вра жень і по чут тів, що ви ни ка -
ють у про це сі спо сте ре жень в ус но му
та пи сем но му мов лен ні; роз ви ва ти вмін ня
ло гіч но, по слі дов но і зв’яз но ви кла да ти
свої дум ки; по ши рю ва ти знан ня про кра су
рід но го міс та; ви кли ка ти ін те рес і лю бов
до при ро ди

Роз роб ка уро ку «В гос тях у меш кан ців
жи во го ку точ ка. Пи таль ні ре чен ня. Роз ді -
ло ві зна ки в кін ці пи таль но го ре чен ня»
з ук ра їн ської мо ви в 2-му кла сі

Ко вач Ві ра Іва нів на, учи тель по чат ко вих
кла сів, Віль ненська шко ла Ниж ньо сі ро -
гозь ко го 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 — да ти уяв лен ня про
пи таль ні ре чен ня, сфор му ва ти на вич ки ін -
то ну ван ня пи таль них ре чень, фор му ва ти
вмін ня ста ви ти за пи тан ня і да ва ти від по ві -
ді, роз ви ва ти пі зна валь ні ін те ре си, роз ши -
рю ва ти кру го зір; ви хо ву ва ти дбай ли ве
став лен ня до тва рин

Роз роб ка уро ку «Обчис лен ня пло щі фі -
гу ри. За да чі, пов’яза ні з пло щею пря мо -
кут ни ка. Зна ход жен ня зна чень ви ра зів
на су міс ні дії» з ма те ма ти ки
Ко ло мі єць Анто ні на Іва нів на, учи тель по -
чат ко вих кла сів, Ки їв ський лі цей-ін тер нат
№ 23 «Ка дет ський кор пус».
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — по яс ни ти бу до ву па -
лет ки і пра ви ла ко рис ту ван ня цим пред ме -
том; вчи ти ви зна ча ти пло щу плос кої фі гу -
ри за до по мо гою па лет ки; удос ко на лю ва ти
вмін ня скла да ти й об чис лю ва ти ви ра зи;
роз ви ва ти ло гіч не мис лен ня, пам’ять, ува -
гу, уяву, об чис лю ва ні на вич ки; ви хо ву ва ти
ін те рес до ма те ма ти ки

Ме то дич на роз роб ка «Пе ре вір ні ро боти
з ук ра їн ської мо ви» для 3-х — 4-х кла сів
Кон д ра тен ко Оле на Ми ко ла їв на, учи тель
по чат ко вих кла сів, Хар ків ська шко ла № 91.
Ано та ція: До бір ка за вдань з ук ра їн ської
мо ви

Роз роб ка уро ку «І. Сі чо вик. «Хваль ко»
з лі те ра тур но го чи тан ня в 2-му кла сі спе -
ці аль ної шко ли
Кор жов ська Окса на Сер гі їв на, учи тель по -
чат ко вих кла сів, 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 — озна йо ми ти з жит тє -
вим іт вор чим шля хом І. Сі чо ви ка; учи ти ви -
зна ча ти го лов них ге ро їв бай ки; фор му ва ти
на вич ки сві до мо го ви раз но го чи тан ня,
умін ня слу ха ти і від по ві да ти на по став ле ні
за пи тан ня; роз ви ва ти фо не ма тич ний слух,
зв»яз не мов лен ня уч нів; ви хо ву ва ти то ле -
ран т не став лен ня од не до од но го, ін те рес
до чи тан ня; про дов жу ва ти пра цю ва ти над
ко рек цією мов лен ня уч нів.

Роз роб ка уро ку «По етич на світ ли ця
Ле сі Укра їн ки»
Кор ній чук На та лія Ва си лів на, учи тель по -
чат ко вих кла сів, Мут виць ка шко ла За річ -
нен сько го р-ну Рів нен 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 — на вча ти
про ек т ної ді яль нос ті; по гли би ти знан ня
про жит тя і твор чість по ете си; удос ко на -
лю ва ти на вич ки ви раз но го чи тан ня, умін -
ня зв’яз но ви слов лю ва ти свої дум ки, зба га -
чу ва ти слов ни ко вий за пас; фор му ва ти
вмін ня вес ти по шу ко во-до слід ниць ку ді -
яль ність, на вич ки ро бо ти в гру пі; ви кли ка -
ти за хоп лен ня ве ли кою си лою во лі по ете -
си, ви хо ву ва ти лю бов до рід ної мо ви, її ба -
гат ст ва
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Роз роб ка уро ку «Рух — це жит тя»
з основ здо ров’я в 2-му кла сі
Кор ній чук Оле на Андрі їв на, учи тель по -
чат ко вих кла сів, Гай син ська шко ла № 4
Він ниць кої обл..
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — озна йо ми ти зі спо со -
ба ми та пра ви ла ми за гар ту ван ня, важ ли -
вим зна чен ням за гар ту ван ня для фор му -
ван ня і зміц нен ня здо ров’я; ви хо ву ва ти
по чут тя пре крас но го, умін ня ці ну ва ти кра -
су ру ху

Роз роб ки уро ків з ма те ма ти ки для 1-х,
2-х. 4-х кла сів
Ко роль чук Ні на Сте па нів 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: До бір ка пла нів-кон с пек тів уро -
ків з ма те ма ти ки для по чат ко вої шко ли

Роз роб ка уро ку «По до рож кра ї ною
Доб ро ти та Ввіч ли вос ті» з кур су «Я у сві -
ті» в 3-му кла сі
Ко сен ко Люд ми ла Ми хай лів на, учи тель по -
чат ко вих кла сів, Ро зів ська шко ла Са рат -
сько го р-ну Оде ської обл..
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко -
го — на вча ти ввіч ли во спіл ку ва ти ся з до -
рос ли ми й од но літ ка ми; роз ши ри ти знан ня
уч нів про сло ва ввіч ли вос ті та їх ужи ван ня;
фор му ва ти на вич ки куль тур ної по ве дін ки;
ви хо ву ва ти ввіч ли вість, чем ність, по ва гу
та доб ро зич ли вість

Роз роб ка уро ку «Куль ту ра хар чу ван -
ня»з основ здо ров’я в 2-му кла сі

Кос тен ко Оль га Кос тян ти нів на, учи тель
по чат ко вих кла сів, Чер ка ська шко ла № 13.
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 яс ни ти, для чо го по тріб но вжи ва ти їжу;
учи ти пра виль но ви би ра ти ко рис ну для
здо ров’я їжу; озна йо ми ти з основ ни ми
пра ви ла ми хар чу ван ня; учи 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 обач ли вість, аку рат -
ність

Роз роб ка уро ку «Вес нян ки» з му зи ки
в 3-му кла сі
Кос тог риз Ма ри на Ва си лів на, учи тель по -
чат ко вих кла сів, Кам’ян ська шко ла № 42
Дніп ро пет ров ської обл..
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — озна йо ми ти з ка лен -
дар но-об ря до ви ми піс ня ми-вес нян ка ми,
да ти по нят тя «об ря до ва піс ня», «вес нян -
ка»; роз ви ва ти му зич но-рит міч ний слух,
спі ваць кі на вич ки, му зич ну пам’ять; ви -
хову ва ти лю бов до при ро ди, ін те рес
до музи ки

Роз роб ка уро ку «Зи мо ві ка ні ку ли»
з ан г лій ської мо ви в 2-му кла сі
Ко ха но ва На та лія Юрі їв на, учи тель ан г лій -
ської мо ви, Сум ський НВК № 41.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко -
го — учи ти вжи ва ти ді єс ло во to be в Past
Simple, фор му ва ти знан ня що до вжи ван ня
ді єс ло ва to be в Past Simple, роз ви ва ти ус не

мов лен ня, ло гіч не мис лен ня, пам’ять і уяву,
ак ти ві зу ва ти лек си ку ми ну лих уро ків, ви -
хо ву ва ти по ва гу до куль ту ри кра ї ни, мо ва
якої ви вча єть ся, умін ня ви слу хо ву ва ти
спів бе сід ни ка, вес ти бе сі ду

Роз роб ка уро ку «При кмет ник. За галь -
не по нят тя про при кмет ник» з ук ра їн -
ської мо ви в 3-му кла сі
Кри во руч ко Ва лен ти на Ми ко ла їв на, учи -
тель по чат ко вих кла сів, Бір ків ська шко ла
Змі їв сько го р-ну Хар ків ської обл..
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — озна йо ми ти з лек -
сич ним зна чен ням слів, які від по ві да ють
на пи тан ня який?, яка?, яке?, які?; роз ви -
ва ти вмін ня ана лі зу ва ти і по рів ню ва ти,
уза галь ню ва ти мов ні яви ща; зба га ти ти
зв’яз не мов лен ня но ви ми сло ва ми; по гли -
би ти знан ня про при кмет ник, йо го зна чен -
ня в мов лен ні, на вча ти вда ло ви ко рис то ву -
ва ти при кмет ни ки в мов лен ні; ви хо ву ва ти
лю бов до рід ної мо ви, бе реж ли ве став лен -
ня до при ро ди, лю бов та по ва гу до на род -
них сим во лів ук ра їн ців

Роз роб ка уро ку «Ліч ба пред ме тів у ме -
жах 20. Де ци метр. Ви мі рю ван ня від різ ків.
Впра ви на до да ван ня і від ні ман ня» з ма те -
ма ти ки в 1-му кла сі
Кух та Іри на Ми ко ла ів на, учи тель по чат ко -
вих кла сів, Сум ський НВК «До шкіль ний
на вчаль ний за клад — за галь но ос віт ня шко -
ла І сту пе ня».
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — озна йо ми ти з но вою
оди ни цею ви мі рю ван ня — де ци мет ром;
роз ви ва ти вмін ня розв’язу ва ти при кла ди
і за да чі ви вче них ви дів; роз ви ва ти мов лен -
ня, ло гіч не мис лен ня; ви хо ву ва ти аку рат -
ність, пра цьо ви тість

Роз роб ка уро ку «Чис ла дру го го де сят -
ка» з ма те ма ти ки в 1-му кла сі
Ку чер Іри на Ва си лів на, учи тель по чат ко -
вих кла сів, Сум ський НВК «За галь но ос віт -
ня шко ла № 41 «Рай ду га».
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — озна йо ми ти з утво -
рен ням і на звою, по слі дов ніс тю чи сел від
11 до 20; вправ ля ти в таб лич но му до да ван ні
і від ні ман ні в ме жах 10; розв’язан ні за дач;
роз ви ва ти об чис лю валь ні на вич ки, ло гіч не
мис лен ня, ма те ма тич не мов лен ня, пам’ять,
твор чі здіб нос ті; ви хо ву ва ти ба жан ня здо -
бу ва ти но ві знан ня

Роз роб ка уро ку «Утво рен ня і на зви чи -
сел дру го го де сят ка. За да чі 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
Ку чер Іри на Ва си лів на, учи тель по чат ко -
вих кла сів, Сум ський НВК № 41 «Рай ду га».
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — озна йо ми ти з утво -
рен ням і на звою, по слі дов ніс тю чи сел від
11 до 20; вправ ля ти в таб лич но му до да ван ні
і від ні ман ні в ме жах 10; розв’язан ні за дач;
роз ви ва ти об чис лю валь ні на вич ки, ло гіч не
мис лен ня, ма те ма тич не мов лен ня, пам’ять,
твор чі здіб нос ті уч нів; ви хо ву ва ти ба жан -
ня от ри му ва ти но ві знан ня

Роз роб ка уро ку «Ви ро би гон ча рів»
з об ра зот вор чо го мис тец т ва в 3-му кла сі
Лі со ва Нел лі Пав лів на, учи тель по чат ко вих
кла сів, Ма рі у поль ська шко ла-ін тер нат № 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 — озна йо ми ти з ви ро -
ба ми ук ра їн сько го гон чар ст ва; про дов жи -
ти фор му ва ти по нят тя про рос лин ний і гео -
мет рич ний узо ри, зба га ти ти слов ни ко вий
за пас; ви кли ка ти ін те рес до при слів’їв,
при ка зок; роз ви ва ти вмін ня узгод жу ва ти
де кор із си лу ет ною фор мою ви ро бу; роз -
ви ва ти уяву, фан та зію, ес те тич ні сма ки;
ви хо ву ва ти по ва гу до ро бо ти гон ча рів, ху -
дож ни ків-оздоб лю ва чів

Роз роб ка уро ку «Зов ніш ність каз ко вих
ге ро їв» з ан г лій ської мо ви в 3-му кла сі
Ло пу хо вич Вік то рія Сте па нів на, учи тель
ан г лій ської мо ви, Но во во лин ська № 7 Во -
лин ської обл..
Ано та ція: План-кон с пект уро ку. Objec -
tives: to train using of the lexical material on
the topics «Appearance», «Clothes»; to
impro ve reading, listening, speaking and
writing skills; to revise grammar material; to
develop students ability to work in pairs; to
promote broadening of general outlook of
pupils; to develop logical and creative
thinking, memory

Роз роб ка уро ку «Аплі ка ція з ко льо ро -
во го па пе ру» з тру до во го на вчан ня в 1-му
кла сі
Лу зан Те тя на Ми ко ла їв на, учи тель по чат -
ко вих кла сів, Вов чан ська шко ла № 7 Хар -
ків ської об лас ті.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — озна йо ми ти з па пе -
ром як ма те рі а лом для ви го тов лен ня різ них
ви ро бів і йо го влас ти вос тя ми; на вчи ти ви -
го тов ля ти зі шма точ ків па пе ру пло щин ні
зоб ра жен ня: ви ко ну ва ти ап лі ка цію ме то -
дом рван ня па пе ру; учи ти пра цю ва ти
за шаб ло на ми; роз ви ва ти мис лен ня, твор -
чість, уяву, пам’ять; ви хо ву ва ти охай ність,
ін те рес до ро бо ти, по си дю чість

Роз роб ка за нят тя «Роз ви ток дріб ної та
за галь ної мо то ри ки при ви ко нан ні прак -
тич но го за вдан ня» для 2-х кла сів спе ці -
аль ної шко ли
Лю ба щен ко Те тя на Ми ко ла їв на, прак тич -
ний пси хо 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 за нят тя на за яв -
ле ну те му, ме та яко го — ство ри ти по зи тив -
ну мо ти ва цію і за ці кав ле ність; зня ти пси -
хо емо цій не на пру жен ня, про вес ти іг ро ву
ко рек цію емо цій ної сфе ри каз кою; роз ви -
ва ти дріб ну та за галь ну мо то ри ку; ви хо ву -
ва ти по зи тив ні мо раль но-етич ні якос ті уч -
нів, лю бов до тва рин і при ро ди, по чут тя ем -
па тії, лю бов до пре крас но го

Роз роб ка уро ку «Пра во пис осо бо вих
за кін чень у ді єс ло вах тре тьої осо би» з ук -
ра їн ської мо ви в 4-му кла сі
Лю та Лю бо ми ра Ми хай лів на, учи тель по -
чат ко вих кла сів, Гос тів ська шко ла Тлу -
маць ко го р-ну Іва но-Фран ків 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 ви ва ти вмін ня
роз піз на ва ти ді єс ло ва 3-ої осо би, учи ти
пра виль но їх пи са ти, ужи ва ти в мов лен ні;
фор му ва ти на вич ки ка лі гра фіч но го пись -
ма; роз ви ва ти зв’яз не мов лен ня, твор чі
здіб нос ті; ви хо ву ва ти лю бов до при ро ди

Роз роб ка уро ку «Пра во пис осо бо вих
за кін чень у ді єс ло вах дру гої осо би»
з пред ме та в 4-му кла сі
Лю та Лю бо ми ра Ми хай лів на, учи тель по -
чат ко вих кла сів, Гос тів ська шко ла Тлу -
маць ко 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 — воз ви ва ти вмін ня
роз піз на ва ти ді єс ло ва 2-ої осо би, учи ти
пра виль но їх пи са ти, ужи ва ти у мов лен ні;
фор му ва ти на вич ки ка лі гра фіч но го пись -
ма; роз ви ва ти зв’яз не мов лен ня, твор чі
здіб нос ті; ви хо ву ва ти пат рі о тич ні по чут тя,
лю бов до рід ної мо ви, при ро ди, по чут тя
пре крас но го

Роз роб ка за нят тя «Ча рів на осінь»
з хре ог ра фії в 2-му кла сі

Мар ти нен ко Оле на Во ло ди ми рів на, за ві ду -
вач ка ка фед ри хо ре ог ра фії, ке рів ник на -
род но го ан сам б лю ес т рад но го тан цю «Мар -
Лен», Бер дян ський дер жав ний пе да го -
гічний уні вер си тет, Бер дян ський центр
ди тя чо-юнаць кої твор чос ті, За по різь ка обл..
Ано та ція: План-кон с пект за нят тя, ме та
яко го — за крі пи ти знан ня про ха рак тер ні
озна ки осе ні; озна йо ми ти з ре про дук ці я ми
кар тин ві до мих ху дож ни ків про осінь; роз -
ви ва ти емо цій ну сфе ру, мож ли вість віль но
ви ра жа ти емо ції, от ри му ва ти за до во лен ня
від су міс ної твор чос ті; фор му ва ти вмін ня
зні ма ти пси хіч ну та м’язо ву на пру гу, ко -
рек ту ва ти внут ріш ню рів но ва гу, ви хо ву ва -
ти куль ту ру спіл ку ван ня, по важ не став лен -
ня до учас ни ків твор чо го про це су, ін те рес
до осін ніх явищ, до твор чос ті по етів та ху -
дож ни ків

Роз роб ка уро ку «Ро бо та в се ре до ви щі
Скретч» з ін фор ма ти ки в 3-му кла сі
Мар ті но ва Окса на Во ло ди ми рів на, учи тель
ін фор ма ти ки в по чат ко вих кла сах, Ма няв -
ський НВК 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 на вич ки
скла дан ня скрип тів у се ре до ви щі Скретч;
роз ши ри ти знан ня про про гра му ван ня,
учи ти до да ва ти об’єк ти та скла да ти для них
скрип ти роз ви ва ти ува гу, пам’ять, твор -
чість, мис лен ня; ви хо ву ва ти ін те рес
до про гра му ван ня, за ці кав ле ність пред -
метом

Роз роб ка уро ку «Та рас Гри го ро вич
Шев чен ко — ве ли кий син Укра ї ни» з лі те -
ра тур но го чи тан ня в 3-му кла сі
Мар чен ко Окса на Пет рів на, учи тель по -
чат ко вих кла сів, 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, ме та яко -
го —зба га ти ти і роз ши ри ти знан ня про
жит тя і твор чість Т. Шев чен ка; роз ви ва ти
на вич ки ви раз но го, сві до мо го, пра виль но -

го чи тан ня; спри я ти роз вит ку зв’яз но го
мов лен ня, твор чих здіб нос тей; зба га чу ва ти
і ак ти ві зу ва ти слов ни ко вий за пас; ви хо ву -
ва ти лю бов до твор чос ті Ве ли ко го Коб за ря,
рід ної зем лі; по чут тя пат рі о тиз муі гор дос ті
за Бать ків щи ну

Роз роб ка уро ку «Іграш ки» з ан г лій -
ської мо ви в 1-му кла сі

Мас ло ва Вік то рія Ва си лів на, учи тель ан г -
лій ської мо ви, Кам’ян 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 сло ва
за те ма ми; прак ти ку ва ти вжи ван ня гра ма -
тич ної струк ту ри I have got; ви вчи ти бук ви
Q q, R r; фор му ва ти ко му ні ка тив ну ком -
петен т ність; роз ви ва ти ува гу і на вич ки
усно го мов лен ня; ви хо ву ва ти ста ран ність,
бе реж ли ве став лен ня до іг ра шок

Роз роб ка уро ку «За кріп лен ня скла ду
чис ла 7. До да ван ня і від ні ман ня в ме -

жах 7» з ма те ма ти ки в 1-му кла сі
Мель ни чен ко На дія Ле о ні дів на, учи тель
по чат ко вих кла сів, Дніп ров ська спе ці а лі зо -
ва на шко ла № 13.
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 ну ме ра ції скла ду чис ла 7,
на ви чок до да ван ня і від ні ман ня в ме жах 7;
роз ви ва ти мов лен ня, пам’ять, ува гу, ло гі ку
мис лен ня; ви хо ву ва ти доб ро ту, по чут тя
вза є мо до по мо ги

Роз роб ка уро ку «Ле ся Укра їн ка. «Каз -
ка про Оха-чу до дія»» з лі те ра тур но го чи -
тан ня в 3-му кла сі
Мир за Ган на Іва нів на, учи тель по чат ко вих
кла сів, Теп ло дар ська шко ла Оде ської обл..
Ано та ція: План-кон с пект уро ку з муль -
тиме дій ною під трим кою, ме та яко го — ви -
кли ка ти ін те рес до твор чос ті Ле сі Укра -
їнки; роз ши ри ти і по гли би ти знан ня про
по ете су; роз ви ва ти умін ня ви зна ча ти го -
лов ну дум ку тво ру, да ва ти ха рак те рис ти ку
дій о вим осо бам (оці ню ва ти вчин ки пер со -
на жів і ви зна ча ти мо ти ви їх по ве дін ки, зна -
хо ди ти зоб ра жу валь но-ви ра жаль ні за со би
опи су ге роя, ро би ти ви снов ки); зба га чу ва -
ти слов ни ко вий за пас; ви хо ву ва ти ін те рес
до на род ної муд рос ті, ба жан ня вчи ти ся

Роз роб ка про ек ту «Еко ло гіч на ман д -
рів ка Укра ї ною» в 3-му кла сі
Мир за Ган на Іва нів на, учи тель по чат ко вих
кла сів, Теп ло дар ська шко ла Оде ської обл..
Ано та ція: План-кон с пект про ек ту на за -
яв ле ну те му з муль ти ме дій ною під трим -
кою (ме ді ап ре зен та ція до да єть ся), ме та
яко го — роз ши ри ти та сис те ма ти зу ва ти
знан ня ді тей про еко ло гію в на шій кра ї ні;
за лу чи ти до прак тич ної ді яль нос ті; роз -
ви ва ти твор чу ді ло ву ак тив ність, го тов -
ність прий ти на до по мо гу; ви хо ву ва ти по -
чут тя від по ві даль нос ті за свої вчин ки
у при ро ді

Роз роб ка уро ку «Кра са рід ної зем лі
в різ ні по ри ро ку. О. Олесь. «Степ» з лі те -
ра тур но го чи тан ня в 4-му кла сі

Ми хай лик Те тя на Во ло ди ми рів на, учи тель
по чат ко вих кла сів, Ста ро ба сан ська шко ла-
ін тер нат Боб ро виць ко го р-ну Чер ні гів -
ської обл..
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко -
го — роз ши ри ти знан ня про жит тє вий
і твор чий шлях О. Оле ся; роз ви ва ти вмін ня
ба чи ти сло вес ні кар ти ни, ро зу мі ти кра су
по етич них тво рів; зба га чу ва ти мов лен ня
об раз ни ми ви ра за ми; удос ко на лю ва ти на -
вич ки пра виль но го, ви раз но го і сві до мо го
чи тан ня; ви хо ву ва ти за хоп лен ня кра сою
і муд ріс тю при ро ди

Роз роб ка уро ку «До да ван ня й від ні -
ман ня чис ла 1. По вто рен ня скла ду чи сел
9 і 10» з ма те ма ти ки в 1-му кла сі
Ми ха ле вич Ва лен ти на Ле о ні дів на, учи тель
по чат ко вих кла сів, Ва силь ківська № 3 Ки -
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 жи ти ро бо ту
над фор му ван ням умін ня розв’язу ва ти за -
да чі на зна ход жен ня су ми й оста чі; удос ко -
на лю ва ти на вич ки ус ної ліч би; роз ви ва ти
мис лен ня уч нів, ви хо ву ва ти са мо стій ність,
по тре бу до по ма га ти ін шим

Роз роб ка уро ку «Ду хов ні ба гат ст ва
мо го на ро ду» з хрис ти ян ської ети ки

в 2-му кла сі
Мо ро зо ва Ла ри са Ві та лі їв на, учи тель по -
чат ко вих кла сів, Кам’ян ська шко ла № 30
Дніп ро пет ров ської обл..
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв -
лену те му, ме та яко го — до вес ти до сві до -
мос ті уч нів по нят тя «ду хов ні цін нос ті»,
фор му ва ти уяв лен ня про ду хов ні ба гат ст ва
ук ра їн сько го на ро ду, озна йо ми ти з хрис -
ти ян ськи ми чес но та ми; ви хо ву ва ти ду хов -
но ба га ту осо бис тість, від по ві даль ну пе ред
Укра ї ною і рід ним на ро дом

Роз роб ка уро ку «Розв’язу ван ня вправ
і за дач на за сто су ван ня таб ли ці ді лен ня
на 3. По рів нян ня ви ра зів і чи сел» з ма те -
ма ти ки в 2-му кла сі
На умя но ва Іри на Гри го рів на, учи тель
почат 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 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 та вмін ня на за сто су ван -
ня таб ли ці ді лен ня на 3 при розв’язу ван ні
вправ і за дач; удос ко на лю ва ти вмін ня по -
рів ню ва ти ви ра зи й чис ла; роз ви ва ти ло гіч -
не мис лен ня, пам’ять; ви хо ву ва ти са мо -
стій ність, від по ві даль ність, са мо кон т роль

Роз роб ка уро ку «У гос тях у Неп ту на.
Озна йом лен ня з ре льє фом. Ство рен ня
ком бі но ва ної ком по зи ції “Під вод ний
світ”» з тру до во го на вчан ня в 2-му кла сі
Не до щак Світ ла на Ана то лі їв на, учи тель по -
чат ко вих кла сів, Ко рос тен ська мі ська гім -
на зія № 7 Жи то мир ської обл..
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — озна йо ми ти з ре льє -
ф ним зоб ра жен ня ми, про вес ти бе сі ду про
меш кан ців під вод но го цар ст ва; по глиб лю -
ва ти уяв лен ня про фор му, роз мі ри і бу до ву
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об’єм них об’єк тів ліп лен ня; удос ко на лю ва -
ти на вич ки ро бо ти з плас ти лі ном; впро вад -
жу ва ти на вич ки ро бо ти з при род ним ма те -
рі а лом; роз ви ва ти здат ність ро зу мі ти тво -
ри мис тец т ва, оці ню ва ти ес те тич ні яви ща;
здат ність об раз но го мис лен ня, уяви, фан -
та зії, спо сте реж ли вос ті, зо ро вої пам’яті,
ху дож ньо го сма ку й сприй нят тя ко льо ру;
спри я ти ви хо ван ню ін фор ма цій ної куль ту -
ри, ви хо ву ва ти ес те тич ні по чут тя

Роз роб ка уро ку «Ви мо ва та пра во пис
слів із дзвін ки ми та глу хи ми при го лос ни -
ми» з ук ра їн ської мо ви в 3-му кла сі
Ни ко рак Лі дія Ва си лів на, учи тель по чат ко -
вих кла сів, Ста ро ко сів 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 та яко го — за -
кріп лю ва ти на вич ки лі те ра тур ної ви мо ви
дзвін ких при го лос них та по зна чен ня їх
на пись мі; удос ко на лю ва ти на вич ки гра -
мот но го ка лі гра фіч но го пись ма; роз ви ва ти
на вич ки зв’яз но ви слов лю ва ти влас ну
дум ку; ви хо ву ва ти лю бов до при ро ди, по -
чут тя доб ро ти і ми ло сер дя, вза є мо до по -
моги

Роз роб ка уро ку «Знай ом ст во зі скрип -
кою, ком п лек с ний роз ви ток скри па ля-по -
чат ків ця»
Ні ко но ва Люд ми ла Іва нів на, ви кла дач
по кла су скрип ки, Ру бі жан ська мі ська ди -
тя ча шко ла мис тецтв Лу ган ської обл..
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — під го ту ва ти ді тей
до по даль шо го на вчан ня, до по мог ти їм
оволо ді ти клю чо ви ми на вич ка ми гри
на скрип ці в за хоп лю ю чій для них фор мі

Роз роб ка уро ку «Сміт тя — гло баль на
проб ле ма люд ст ва» зі ста ло го роз вит ку
в 4-му кла сі
Око ло вич Оле на Ана то лі їв 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 —
на вча ти прий ма ти пра виль не рі шен ня
щодо еко ло гіч них проб лем; фор му ва ти
вмін ня бра ти на се бе від по ві даль ність
за чис то ту рід но го краю

Роз роб ка уро ку «Вступ у ВУЗи» з ма те -
ма ти ки в 4-му кла сі
Пан чук Те тя на Євге нів на, учи тель по чат -
ко вих кла сів, Не ті шин ська шко ла № 2
Хмель ницької обл..
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — за крі пи ти вмін ня
і на вич ки розв’язу ва ти за да чі на об чис лен -
ня пло щі пря мо кут ної ді лян ки; розв’язу ва -
ти прос ті та склад ні за да чі; озна йо ми ти
з на вчаль ни ми за кла да ми та про фе сі я ми,
роз ви ва ти про фо рі єн та цію, ви хо ву ва ти
на по лег ли вість, ста ран ність, упев не ність
у со бі

Роз роб ка уро ку «Роль на го ло су в зна -
чен ні сло ва» з ук ра їн ської мо ви

в 2-му кла сі

Пан чук Те тя на Євге нів на, учи тель по чат -
ко вих кла сів, Не ті шин ська шко ла № 2
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 —
за кріп лю ва ти вмін ня роз різ ня ти на го ло -
ше ні і не на го ло ше ні скла ди, ви ді ля ти на го -
ло ше ний звук у сло ві; озна йо ми ти з влас -
ти віс тю на го ло су при змі ні форм де яких
слів пе ре хо ди ти з од но го скла ду на ін ший;
ви хо ву ва ти лю бов до рід но го міс та, куль ту -
ру по ве дін ки

Роз роб ка уро ку «Зо ло то муш ка —
най мен ша пташ ка Укра ї ни» з при ро -

доз нав ст ва в 1-му кла сі
Па січ ник Ві ра Пав лів на, учи тель по чат ко -
вих кла сів, Мель ни ків ська шко ла Вал ків -
сько го р-ну Хар ків ської обл..
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му з муль ти ме дій ною під трим кою, ме -
та яко го — озна йо ми ти з най мен шою
пташ кою Укра ї ни; за крі пи ти знан ня про
пта хів; їх зна чен ня у при ро ді, роз ви ва ти
на вчаль но-пі зна валь ний ін те рес, до пит ли -
вість; ви хо ву ва ти за ці кав ле ність при род -
ним се ре до ви щем, по чут тя доб ро ти і спів -
чут тя

Роз роб ка уро ку «Їжа. Про дук ти хар чу -
ван ня» з ан г лій ської мо ви в 3-му кла сі
Па січ ник На та лія Бог да нів на, учи тель ан г -
лій ської мо ви, Тер но піль ська шко ла № 28.
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 ви слов -
лю ва ти свої дум ки ан г лій ською мо вою;
роз ви ва ти на вич ки ус но го мов лен ня,
пам’ять; прак ти ку ва ти у вжи ван ні те пе -
ріш ньо го не оз на че но го ча су з ді єс ло вом
have got|has got у ре чен нях; фор му ва ти на -
вич ки чи тан ня; ви хо ву ва ти по чут тя по ва ги
до спів роз мов ни ка

Роз роб ка уро ку «По гляд в май бут нє»
з кур су «Я у сві ті» в 4-му кла сі
Па ук Те тя на Пет рів на, учи тель по чат ко вих
кла сів, Олек сан д рів ська шко ла 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 — озна йо ми ти
з еко ло гіч ни ми проб ле ма ми в Укра ї ні;
роз ви ва ти вмін ня ана лі зу ва ти си ту а цію,
що скла ла ся в Укра ї ні, ро би ти ви снов ки;
учи ти пе ред ба ча ти мож ли ве по гір шен ня
ста ну при ро ди за леж но від став лен ня лю -
ди ни; ви хо ву ва ти еко ло гіч ну куль ту ру,
ба жан ня збе рег ти кра су і ба гат ст во
приро ди

Роз роб ка на вчаль но го про ек ту «Лю -
біть і бе ре жіть при ро ду» з при ро доз нав ст -
ва в 2-му кла сі
Пи лип чи нець Ма рія Ва си лів на, учи тель по -
чат ко вих кла сів, Між гір ська шко ла № 1 За -
кар пат ської обл..
Ано та ція: План-кон с пект про ек ту, ме та
яко го — роз ши рю ва ти знан ня ді тей про
при ро ду рід но го краю, да ти уяв лен ня про
рос ли ни рід но го краю, які за не се ні до Чер -

во ної кни ги Укра ї ни, роз ви ва ти пі зна валь -
ні ін те ре си, вчи ти спів пра цю ва ти з до рос -
ли ми, фор му ва ти на вич ки ро бо ти в гру пах,
ви кли ка ти в уч нів за хоп лен ня кра сою рід -
но го краю

Роз роб ка уро ку «Зу стріч вес ни» з лі те -
ра тур но го чи тан ня в 2-му кла сі
Пи са рен ко Оль га Кос тян ти нів на, учи тель
по чат ко вих кла сів, Ма рі у поль ська шко ла
№ 51 До нець кої обл..
Ано та ція: План-кон с пект уро ку-свя та, ме -
та яко го — по ка за ти по слі дов ність на род -
них тра ди цій; роз ши рю ва ти слов ни ко вий
за пас, кру го зір; спри я ти роз вит ку пі зна -
валь них здіб нос тей, ба жан ня при мно жу ва -
ти ро дин ні тра ди ції, бе рег ти на ці о наль ну
куль ту ру

Роз роб ка уро ку «Мій дім — квар ти ра»
з ан г лій ської мо ви в 3-му кла сі
Пі соць ка Те тя на Сер гі їв на, учи тель ан г лій -
ської мо ви, Зе ле но доль ська шко ла № 2
Апос то лів сько го р-ну Дніп ро пет ров -
ської обл..
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — озна йо ми ти з но вим
лек сич ним ма те рі а лом; від пра цю ва ти вжи -
ван ня прий мен ни ків above, in front of, next
to, in, on, under; удос ко на лю ва ти умін ня чи -
тан ня; роз ви ва ти вмін ня мо но ло гіч но го
і діа ло гіч но го мов лен ня; тре ну ва ти в ауді ю -
ван ні; ви хо ву ва ти по ва гу до чле нів ро ди ни
та за крі пи ти лек си ку те ми «Ро ди на»

Роз роб ка уро ку «На род ні каз ки» з лі -
те ра тур но го чи тан ня в 2-му кла сі

Плець ка Ва лен ти на Ми ко ла їв на, учи тель
по чат ко вих кла сів, Гло до ська шко ла Но во -
ук ра їн сько го р-ну Кі ро во град ської обл..
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко -
го — уза галь ни ти й сис те ма ти зу ва ти знан -
ня з роз ді лу; фор му ва ти на вич ки ана лі зу -
ва ти, до слід жу ва ти, да ва ти ха рак те рис ти -
ки го лов ним ге ро ям, ро би ти ви снов ки
з про чи та но го; під три му ва ти ін те рес до
каз ки; фор му ва ти ко му ні ка тив ну, са мо ос -
віт ню ком пе тен т ність, ком пе тен т ність про -
дук тив ної твор чої ді яль нос ті; роз ви ва ти
пам’ять, спо сте реж ли вість, діа ло гіч не мов -
лен ня, умін ня від тво рю ва ти зміст про чи -
тано го, зба га чу ва ти слов ни ко вий за пас;
вихо ву ва ти бе реж не став лен ня до кни ги

Роз роб ка уро ку «На вчан ня гра мо ти
з ви ко ри стан ням тех но ло гії “Піс нез най -
ка”» з чи тан ня в 1-му кла сі спе ці аль ної
шко ли
По ло ві на Іри на Ми ко ла їв на, учи тель по -
чат ко вих кла сів, Кам’ян ський спе ці аль ний
НВК № 5 «Дніп ря ноч 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 — озна йо ми ти з бук ва -
ми Тт, 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 Тт; роз ви ва ти ло гіч не
мис лен ня та ува гу уч нів; ви хо ву ва ти доб ро -
зич ли вість і ба жан ня до по мог ти ін шим

Роз роб ка уро ку «Дов жи на ла ма ної. Пе -
ри метр» з ма те ма ти ки в 2-му кла сі
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По ло ус Іри на Олек сан д рів на, учи тель по -
чат ко вих кла сів, Ки їв ська спе ці а лі зо ва на
шко ла № 131.
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 —
уточ ни ти по нят тя «ла ма на», «ба га то кут -
ник»; увес ти по нят тя «дов жи на ла ма ної»,
«пе ри метр ба га то кут ни ка»; розв’язу ва ти
за да чі, пов’яза ні з об чис лен ням пе ри мет ра
мно го кут ни ка; за кріп лю ва ти на вич ки
пись мо вих і ус них об чис лень

Роз роб ка уро ку «Пар ні та не пар ні чис -
ла, по ря док дій, опе ра ції над мно жен ням.
Пло ща» з ма те ма ти ки в 2-му кла сі
По но ма рен ко Те тя на Іва нів на, учи тель по -
чат ко вих кла сів, Дніп ров ська спе ці а лі зо ва -
на шко ла № 13.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле ну
те му, ме та яко го — за крі пи ти ви вче ний ма -
те рі ал, сфор му ва ти здат ність орі єн ту ва тись
у ви вче но му ма те рі а лі; роз ши ри ти об чис -
лю валь ні на вич ки; роз ви ва ти пам’ять, ува гу,
ло гіч не мис лен ня, ма те ма тич не мов лен ня

Роз роб ка уро ку «Кар та пів куль. Ма те -
ри ки і оке а ни» з при ро доз нав ст ва в 4-му
кла сі
По трус Оле на Юрі їв на, учи тель по чат ко -
вих кла сів, Дніп ров ський НВК № 137.
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 «кар -
та пів куль»; по зна йо ми ти уч нів з ма те ри ка -
ми, ос т ро ва ми і оке а на ми Зем лі, на вчи ти
по ка зу ва ти їх на кар ті

Роз роб ка уро ку «Впра ви та за да чі
на за сво єн ня таб ли ці мно жен ня чис -

ла 2 й на дії різ но го сту пе ня» з ма те ма ти -
ки в 2-му кла сі
Пра дій чук Анже ла Ва ле рі їв на, учи тель по -
чат ко вих кла сів, Ко вель ська за галь но -
 освітня шко ла І–ІІІ сту пе нів № 12 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 —
за сво ї ти таб лич ні ви пад ки мно жен ня чис ла
2; роз ви ва ти ло гіч не мис лен ня, об чис лю -
валь ні на вич ки, ма те ма тич ну мо ву, вмін ня
ана лі зу ва ти тек с ти за дач; ви хо ву ти по зи -
тив не став лен ня до уро ків ма те ма ти ки

Роз роб ка уро ку «Лю ди на по чи на єть ся
з доб ра» з ук ра їн ської мо ви в 2-му кла сі
При ста ло ва На та лія Ана то лі їв на, учи тель
по чат ко вих кла сів, Бер дян ська спе ці а лі зо -
ва на шко ла № 16 За по різь кої обл..
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му з муль ти ме дій ною під трим кою (ме -
ді ап ре зен та ція до да єть ся), ме та яко го —
учи ти від по ві да ти на пи тан ня, бу ду ва ти ре -
чен ня, роз ви ва ти зв’яз не мов лен ня уч нів,
твор чі здіб нос ті, зба га чу ва ти слов ни ко вий
за пас, ви хо ву ва ти чуй ність, ба жан ня ро би -
ти доб рі вчин ки

Роз роб ка уро ку «До да ван ня і від ні ман -
ня чи сел у ме жах 10. По рів нян ня чи сел
у ме жах 10. Ро бо та з гео мет рич ним ма те -
рі а лом» з ма те ма ти ки в 1-му кла сі

Пус то віт Люд ми ла Ми ко ла їв на, учи тель
по чат ко вих кла сів, Ко бе ляць кий НВК № 1
Пол тав ської обл..
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — уза галь ни ти ві до -
мос ті про зна ки, що за сто со ву ють ся для на -
пи сан ня чи сел; сис те ма ти зу ва ти знан ня
про чис ла пер шо го де сят ка; фор му ва ти на -
вич ки пра виль ної ліч би; пе ре ві ри ти вмін ня
уч нів за сто со ву ва ти на бу ті знан ня у зна йо -
мих і не стан дар т них си ту а ці ях

Роз роб ка уро ку «За сі дан ня Ма лої ака -
де мії лек сич них та фра зе о ло гіч них на ук»
з ук ра їн ської мо ви в 4-му кла сі
Ри ба чок Ма ри на Ра фа ї лів на, учи тель по -
чат ко вих кла сів, Но во град-Во лин ська шко -
ла № 3 Жи то мир ської обл..
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — по гли би ти знан ня
з роз ді лів «Лек си ко ло гія» та «Фра зе о ло -
гія»; уза галь ни ти за сво є ний мов ний ма те -
рі ал; фор му ва ти вмін ня і на вич ки ус но го
мов лен ня; роз ви ва ти мис лен ня, кміт ли -
вість, пам’ять, ана лі тич не та об раз не
мислен ня; ви хо ву ва ти спо сте реж ли вість,
на по лег ли вість у здо бут ті знань; ін те рес
до ви вчен ня рід ної мо ви

Роз роб ка уро ку «На род ні тра ди ції, ро -
дин ні свя та і здо ров’я» з основ здо ров’я
в 1-му кла сі
Ри жен ко На дія Бо ри сів на, учи тель по чат -
ко вих кла сів, Дра бів ський НВК «За галь но -
ос віт ня шко ла І—ІІІ сту пе нів іме ні С. В. Ва -
силь чен ка — гім на зія» Чер ка ської обл..
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — вчи ти ро зу мі ти зна -
чен ня на род них тра ди цій, ро дин них свят
для здо ров’я; вчи ти роз по ві да ти про улюб -
ле ні свя та; про яс ню ва ти при слів’я і при -
каз ки про здо ров’я; роз піз на ва ти ко рис ні
і шкід ли ві тра ди ції свят ку ван ня; роз ви ва ти
пі зна валь ний ін те рес до на род них зви ча їв
і об ря дів; ви хо ву ва ти ба жан ня дба ти про
влас не здо ров’я

Роз роб ка уро ку «Від ні ман ня ви ду
40 — 8» з ма те ма ти ки в 2-му кла сі

Ро ма но ва Те тя на Іва нів на, учи тель по чат -
ко вих кла сів, Бар він ків ська шко ла № 3 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 -
та яко го — озна йо ми ти з прий о мом ус но го
від ні ман ня ви ду 40 — 8; удос ко на лю ва ти
на вич ки ус них об чис лень, фор му ва ти
вмін ня розв’язу ва ти за да чі на різ ни це ве
по рів нян ня; роз ви ва ти ло гіч не мис лен ня,
спо сте реж ли вість, прос то ро ве уяв лен ня;
ви хо ву ва ти то ва ри ськість, по чут тя вза є мо -
до по мо ги

Роз роб ка уро ку «До ро га до шко ли»
з ан г лій ської мо ви в 4-му кла сі

Сав чен ко Ва лен ти на Дмит рів на, учи тель
ан г лій ської мо ви, Слов’ян ська гім на зія міс -
та Ки є ва.
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 вжи ва ти прий мен ни ки на прям ку
ру ху з опо рою на ма пу; фор му ва ти на -

вич ки мо но ло гіч но го мов лен ня з ви -
кори стан ням прий мен ни ків на прям ку
ру ху з опо рою на ма люн ки; удос ко на лю -
ва ти на вич ки вжи ван ня ді єс лів у Рast
Simple

Роз роб ка уро ку «Уяв лен ня про сло -
ва — на зви пред ме тів (імен ни ки). Ви мо ва
і на пи сан ня слів ки лим, ка лен дар»
Сав чен ко На та лія Олек сан д рів на, учи тель
по чат ко вих кла сів, Ма ло ток ма чан ська
шко  ла 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, ме та яко го — озна йо ми ти
з імен ни ка ми, учи ти спо сте рі га ти за лек -
сич ним зна чен ням сло ва, роз різ ня ти
сло ва, що від по ві да ють на пи тан ня хто?
що?; зба га чу ва ти слов ни ко вий за пас;
роз ви ва ти спо сте реж ли вість, зв’яз не
мов лен ня, мис лен ня; ви хо ву ва ти аку рат -
ність, куль ту ру офор м лен ня пись мо вих
ро біт

Роз роб ка уро ку «Пись мо ва ну ме ра ція
чи сел 11–20» з ма те ма ти ки в 1-му кла сі
Са мой ло ва На та ля Ми хай лів на, учи тель
по чат ко вих кла сів, Вов чан ська шко ла № 7
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 —
на вча ти чи та ти і за пи су ва ти дво циф ро ві
чис ла в ме жах 20; фор му ва ти вмін ня
розв’язу ва ти за да чі і при кла ди; роз ви ва ти
пам’ять, ло гіч не мис лен ня, ува гу; ви хо -
вува ти ін те рес до пред ме та, спри я ти на ла -
год жен ню доб ро зич ли вих сто сун ків між
дітьми

Роз роб ка уро ку «Ман д рів ка прос то -
ра ми Все сві ту» з при ро доз нав ст ва

в 4-му кла сі
Сам со нен ко Іри на Ле о ні дів на, учи тель по -
чат ко вих кла сів, Пол тав ська шко ла-ін тер -
нат № 1.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, на вчаль на ме та яко го — сфор му -
ва ти по нят тя «не бес не ті ло», «зо ря»; фор -
му ва ти знан ня про особ ли вос ті зі рок (фор -
му, ве ли чи ну, їх ню від да ле ність від Зем лі,
стан, тем пе ра ту ру), кіль кість зі рок, про ін -
ші ви ди тіл кос міч но го прос то ру; озна йо -
ми ти уч нів з най ві до мі ши ми зо ря ми, су -
зір’ями

Роз роб ка уро ку «Впра ви на ви зна чен -
ня ро ду імен ни ків» з ук ра їн ської мо ви
в 3-му кла сі
Сві ре по ва Іри на Ана то лі їв на, учи тель по -
чат ко вих кла сів, Во ло чи ська шко ла № 5
Хмель ницької 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 умін ня ви зна ча ти рід імен ни ків, роз піз на -
ва ти рід за ро до ви ми за кін чен ня ми; роз ви -
ва ти ус не і пи сем не мов лен ня, тре ну ва ти ся
да ва ти пов ну від по відь на питан ня; роз ви ва -
ти об раз не мис лен ня і пам’ять; ви хо ву ва ти
пра цьо ви тість, ста ран ність, умін ня ра ді ти
сво їм успі хам та успі хам од но літ ків, ма ти за -
до во лен ня від ро зу мо вої пра ці та по ва гу
до пра цю ю чих лю дей
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Роз роб ка уро ку «Но віт ні тех но ло гії
очи ма ді тей» з тру до во го на вчан ня в 2-му
кла сі
Си до рен ко Те тя на Ва си лів на, учи тель по -
чат ко вих кла сів, Лу бен ська шко ла № 2
Пол тав ської обл..
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко -
го — на вча ти про во ди ти до слід жен ня, ана -
лі зу ва ти і пред с тав ля ти ре зуль та ти ді яль -
нос ті; спри я ти са мо стій но му прак тич но му
на вчан ню; учи ти вті лю ва ти тех ніч ні ідеї
в ма ке ті; при щеп лю ва ти ін те рес до на уки
і тех но ло гій; роз ви ва ти ана лі тич не мис лен -
ня, ко му ні ка тив ні на вич ки; ви хо ву ва ти ба -
жан ня зай ма ти ся на уко вою ді яль ніс тю
на ко ристь сво їй дер жа ві

Кон с пект уро ку «До да ван ня дво циф -
ро вих чи сел» з ма те ма ти ки в 1-му кла сі
Си дор чук Вік то рія Іва нів 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 на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — по яс ни ти за сто су -
ван ня за галь но го пра ви ла до да ван ня дво -
циф ро вих чи сел до ви пад ків: 20+47, 2+47;
спри я ти фор му ван ню вмін ня розв’язу ва ти
за да чі скла дан ням ви ра зу та фор му ван ню
вмін ня по рів ню ва ти ви ра зи; роз ви ва ти
мис лен ня, кміт ли вість, ува гу; ви хо ва ти ін -
те рес до ви вчен ня ма те ма ти ки

Роз роб ка уро ку «Ви мо ва й пра во пис
слів із на го ло шен ня ми [е], [и] в ко ре ні сло -
ва, що не пе ре ві ря ють ся но го ло сом» з ук -
ра їн ської мо ви в 3-му кла сі
Си чо ва Окса на Ва си лів на, учи тель по чат -
ко вих кла сів, Ра до мишль ська гім на зія Жи -
то мир ської обл..
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — по вто ри ти ал фа віт;
на вча ти ко рис ту ва ти ся ор фо гра фіч ним
слов ни ком для пе ре вір ки на пи сан ня слів
з не на го ло ше ни ми [е], [и] в ко ре нях, що не
пе ре ві ря ють ся на го ло сом; роз ви ва ти пи -
сем не мов лен ня; ви хо ву ва ти охай ність,
куль ту ру мов лен ня

Ме то дич на роз роб ка «Вір шин ки-ці ка -
вин ки» для 1-х кла сів
Сі ні чен ко Оль га Іва нів на, учи тель по чат ко -
вих кла сів, Мар’їв ська шко ла Маг да ли нів -
сько го р-ну Дніп ро пет ров ської обл..
Ано та ція: Ма те рі ал для ор га ні за ції кла су
до уро ку в по чат ко вій шко лі

Роз роб ка уро ку «Бай ка «Ко ник-стри -
бу нець» Л. Глі бо ва» з лі те ра тур но го

чи тан ня в 4-му кла сі
Скоб лі ко ва Оле на Во ло ди ми рів на, учи тель
по чат ко вих кла сів, за ступ ник ди рек то ра
з НВР, Чор но мор ська шко ла № 4 Оде -
ської обл..
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му з муль ти ме дій ною під трим кою
та ме то дич ни ми до дат ка ми, на вчаль на ме та
яко го — озна йо ми ти з жан ром бай ки, йо го
ро до во дом; з жит тям і твор чіс тю Л. Глі бо -
ва; удос ко на лю ва ти вмін ня ви раз но го чи -
тан ня; зба га ти ти знан ня про тва рин; учи ти
ана лі зу ва ти зміст бай ки, оці ню ва ти вчин ки
го лов них ге ро їв, ви яв ля ти мо ти ви їхньої

по ве дін ки, умі ти ви зна ча ти по вчаль ний ви -
сно вок

Роз роб ка уро ку «A trip on the Thames»
з ан г лій ської мо ви в 4-му кла сі
Скрип чен ко Лю бов Олек сан д рів 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 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 ви знач ні міс -
ця Лон до на; роз ви ва ти фо не ма тич ний
та ін то на цій ний слух, до віль ну ува гу
та мов лен нє ву ре ак цію уч нів, роз ви ва ти
са мо стій ність у пра ці; при щеп лю ва ти
лю бов до ан г лій ської мо ви, ви хо ву ва ти
по ва гу до тра ди цій на ро ду Ве ли кої Бри -
та нії

Роз роб ка уро ку «Каз ко ва осінь, ча рів -
на. Уточ нен ня ви мо ви зву ка [к]» з ло го пе -
дії в 2-му кла сі спе ці аль ної шко ли
Смір но ва Вік то рія Олек сан д рів на, учи -
тель-ло го пед, Знам’ян ська спе ці аль на шко -
ла-ін тер нат Кі ро во град ської обл..
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко -
го — удос ко на лю ва ти пра виль ну ви мо ву
зву ка [к]; роз ви ва ти пра виль не ди хан ня,
фо не ма тич ні про це си, мо то ри ку, зв’яз не
мов лен ня, об раз не мис лен ня, зба га чу ва ти
і уточ ню ва ти слов ник; учи ти гра ма тич но,
ло гіч но, по слі дов но фор му лю ва ти дум ки;
ви хо ву ва ти ша ноб ли ве став лен ня до при -
ро ди рід но го краю

Роз роб ка уро ку «Доб рий дят лик» з ук -
ра їн ської мо ви в 2-му кла сі
Смок ві на Світ ла на Во ло ди ми рів на, учи -
тель по чат ко вих кла сів, Кри во різь ка шко ла
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 — ак ти ві зу ва ти й зба га -
чу ва ти лек сич ний за пас уч нів; удос ко на -
лю ва ти мов лен нє ві на вич ки; фор му ва ти
вмін ня ви раз но го і сві до мо го чи тан ня; роз -
ви ва ти пі зна валь ну та мов лен нє ву ак тив -
ність, твор чу уяву; ви хо ву ва ти бе реж ли ве
став лен ня до пта хів

Роз роб ка уро ку «Оброб ка іг раш ки пе -
тель ни ми стіб ка ми» зі швей ної спра ви в 4-
му кла сі спе ці аль ної шко ли
Сол да то ва Та тья на Ни ко ла ев на, учи тель
швей ної спра ви, Гір ська 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 на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — спри я ти фор му ван -
ню знань, умінь, на ви чок з об роб ки зрі зів
м’якої іг раш ки; про дов жи ти зба га чу ва ти
уяв лен ня уч нів про на род ну твор чість;
спри я ти роз вит ку ес те тич но го сприй нят тя
пред ме тів на род ної твор чос ті

Роз роб ка уро ку «Рос ли ни: ор га ни, роз -
ви ток, умо ви жит тя» з при ро доз нав ст ва
в 3-му кла сі спе ці аль ної шко ли
Стад нік На дія Ми ко ла їв на, учи тель по чат -
ко вих кла сів, Зе ле но гай ський спе ці аль ний
НВК Хар ків сько го р-ну Хар ків ської обл..
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -

ну те му, ме та яко го — роз ши ри ти знан ня
про ви ди рос лин; озна йо ми ти з бу до вою
та роз вит ком рос лин; роз ви ва ти мов лен нє -
ві вмін ня; ви хо ву ва ти еко ло гіч ну куль ту ру
шко ля рів

Роз роб ка уро ку «Укра їн ська на род на
каз ка «Ли си ця і Жу ра вель». Роз ви ток
умін ня роз по ві да ти каз ку в діа ло гіч ній
фор мі з еле мен та ми ін с це ні за ції» з ук ра -
їн ської мо ви в 1-му кла сі
Суш ко Га ли на Гри го рів на, учи тель, Кри во -
різь ка шко ла № 65 Дніп ро пет ров ської обл..
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та
яко го — роз ви ва ти вмін ня ви ді ля ти звук
у сло вах; про дов жи ти озна йом лен ня
з каз кою, фор му ва ти сві до ме став лен ня
до про чи та но го, учи ти роз піз на ва ти
внут ріш ній світ дій о вих осіб каз ки; роз -
ви ва ти мис лен ня, пам’ять, ува гу, зв’яза -
не мов лен ня, умін ня роз по ві да ти каз ку
в діа ло гіч ній фор мі з еле мен та ми ін с це -
ні за ції, зба га чу ва ти слов ни ко вий за пас;
ви хо ву ва ти щед рість, гос тин ність, по -
ряд ність

Роз роб ка уро ку «Уза галь нен ня і сис те -
ма ти за ція знань з те ми «При кмет ник»
з ук ра їн ської мо ви в 4-му кла сі
Та ра сюк Світ ла на Гри го рів на, учи тель по -
чат ко вих кла сів, Бер ди чів ська шко ла-ін -
тер нат Жи то мир ської обл..
Ано та ція: План-кон с пект уро ку з муль ти -
ме дій ною під трим кою, ме та яко го — сис те -
ма ти зу ва ти знан ня про при кмет ник; фор -
му ва ти вмін ня змі ню ва ти при кмет ни ки
за чис ла ми і ро да ми, від мі ню ва ти при кмет -
ни ки; роз ви ва ти вмін ня ана лі зу ва ти, по -
чут тя пре крас но го, ін те рес до ви вчен ня ук -
ра їн ської мо ви; ви хо ву ва ти лю бов до рід -
но го сло ва

Роз роб ка уро ку «Зи мо ві свя та» з лі те -
ра тур но го чи тан ня в 4-му кла сі
Те ре хо ва Лі дія Ле о ні дів на, учи тель, Кра ма -
тор ська шко ла № 24 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 зи мо ві свя та, озна йо ми ти з тра ди цій -
ною но во річ ною об ря до віс тю ук ра їн ців,
учи ти ви раз но чи та ти, роз ви ва ти зв’яз не
мов лен ня, пам’ять, ви хо ву ва ти ін те рес
до на род них тра ди цій

Роз роб ка уро ку «Ці ка вий світ ма те ри -
ка, на який я хо чу по тра пи ти» з при ро доз -
нав ст ва в 4-му кла сі
Тим ків Ві ра Іва нів на, учи тель по чат ко вих
кла сів, До ліш нен ська шко ла Стрий 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 — уза галь ню ва ти
знання уч нів про ма те ри ки; роз ши рю ва ти
кру го зір; роз ви ва ти мов лен ня, мис лен ня;
вчи ти скла да ти комп’ютер ні пре зен та ції,
роз по ві ді про при ро ду ма те ри ків і оке а нів,
ви сту па ти пе ред кла сом з під го тов ле ною
ін фор ма цією; ви хо ву ва ти пі зна валь ний ін -
те рес

Роз роб ка уро ку «Дро би» з ма те ма ти ки
в 4-му кла сі
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Тка чен ко Ал ла Ге на ді їв 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 на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — за кріп лю ва ти вмін ня
розв’язу ва ти за да чі на зна ход жен ня дро бу
від чис ла; по вто ри ти прий о ми пись мо во го
ді лен ня ба га то циф ро во го чис ла на од но -
циф ро ве; по вто ри ти по нят тя пло ща, пе ри -
метр; роз ви ва ти ло гіч не мис лен ня; ви хо ву -
ва ти ін те рес до знань

Роз роб ка уро ку «Сло ва про ти леж ні
за зна чен ням (ан то ні ми)» з ук ра їн ської
мо ви в 3-му кла сі
Тка чен ко На дія Дмит рів на, учи тель по чат -
ко вих кла сів, Сум ська шко ла № 12 ім. Б. Бе -
рес тов сько го.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — роз ши рю ва ти знан -
ня про ан то ні ми; фор му ва ти вмін ня ви зна -
ча ти сло ва-ан то ні ми, до би ра ти їх, ви ко рис -
то ву ва ти в мов лен ні; роз ви ва ти ін те рес
до мо ви, мов не чут тя, ува гу до лек сич них
зна чень слів; зба га чу ва ти слов ни ко вий за -
пас; спри я ти етич но му ви хо ван ню за со ба -
ми на род ної мо ра лі; ви хо ву ва ти пра цьо ви -
тість, ба жан ня вчи ти ся

Роз роб ка уро ку «Чер гу ван ня го лос них
і при го лос них зву ків у ко ре ні сло ва» з ук -
ра їн ської мо ви в 3-му кла сі
То но ян Ла ри са Бо ри сів на, учи тель по чат -
ко вих кла сів, Хар ків ська шко ла № 91.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко -
го — щзна йом лен ня з чер гу ван ням о — і,
е — і, к — ц, х — с — ш, к — ц — ч у ко ре ні
сло ва, ви роб лен ня на вич ки ви зна ча ти чер -
гу ван ня, пра виль ної ви мо ви, на пи сан ня,
зба га чу ван ня слов ни ко во го за па су; роз ви -
нен ня ува ги, умін ня уза галь ню ва ти, сис те -
ма ти зу ва ти; ви хо ван ня гор дос ті за свою
кра ї ну, уша ну ван ня на ці о наль них тра ди -
цій, лю бо ві до рід но го краю, бе реж ли во го
став лен ня до при ро ди

Роз роб ка уро ку «Удос ко на лен ня ви мо -
ви зву ків [дж], [дз], [дз?]. Зву ко-бук вен -
ний ана ліз слів. По діл слів на скла ди»
з ук ра їн ської мо ви
Тон чен ко Те тя на Ми ко ла їв на, учи тель по -
чат ко вих кла сів, Євге нів ський НВК «За -
галь но ос віт ній на вчаль ний за клад І–ІІІ
сту пе нів — до шкіль ний на вчаль ний за -
клад» 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 — по вто ри ти на вич ки
пра виль ної ви мо ви зву ків [дж], [дз], [дз?]
та по зна чен ня їх на пись мі від по від ни ми
бук ва ми; фор му ва ти вмін ня пе ре но си ти
сло ва з бук вос по лу чен ня ми дз, дж; роз ви -
ва ти зв’яз не мов лен ня; ви хо ву ва ти бе реж -
ли ве став лен ня до при ро ди

Роз роб ка уро ку «Хто доб ра лю дям ба -
жає, той і сам доб ро має» з лі те ра тур но го
чи тан ня в 1-му кла сі
То ря ник Іри на Вік то рів на, учи тель по чат -
ко вих кла сів, Хар ків ська шко ла № 104.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — на вча ти від тво рю ва -

ти фак тич ний зміст про чи та но го, пра -
вильно вста нов лю ва ти зв’яз ки між про -
чита ним; фор му ва ти на вич ки сві до мо го
пра виль но го чи тан ня; роз ви ва ти чи таць -
кий ін те рес, ува гу, пам’ять, вмін ня ана лі зу -
ва ти, ро би ти ви снов ки; ви хо ву ва ти щи -
росер д ність, доб ро зич ли вість, доб ро душ -
ність, праг нен ня тво ри ти доб ро

Роз роб ка уро ку «Чис ло і циф ра 4» з ма -
те ма ти ки в 1-му кла сі
Ту ров ська На та лія Ва си лів на, учи тель по -
чат ко вих кла сів, Єміль чинська 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 — по ка за ти, як утво ри -
ти чис ло 4 шля хом до да ван ня 1 до по пе ред -
ньо го чис ла; озна йо ми ти з циф рою 4, учи -
ти пи са ти цю циф ру, роз ви ва ти ло гіч не
мис лен ня, ува гу

Роз роб ка уро ку «Су час ні Олім пій ські
іг ри. Ви ди спор ту» з фі зич ної куль ту -

ри в 4-му кла сі
Тяп кі на Лю бов Кос тян ти нів на, учи тель фі -
зич ної куль ту ри і основ здо ров’я, 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 на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — озна йо ми ти з іс то -
рією су час них Олім пій ських ігор і ви да ми
спор ту; роз кри ти по нят тя «літ ні» та «зи мо -
ві» Олім пій ські іг ри; на да ти змо гу від пра -
цю ва ти ко му ні ка тив ні на вич ки гру по вої
ро бо ти; ство ри ти на уро ці друж ню ат мо -
сфе ру; за ці ка ви ти уч нів у ви вчен ні но вих
рух ли вих ігор та ви дів спор ту

Роз роб ка уро ку «Моя ро ди на» з основ
здо ров’я в 1-му кла сі
Фе щен ко Оле на Фе до рів на, учи тель по чат -
ко вих кла сів, Остри ків ська шко ла Ток -
маць ко го р-ну За по різь кої обл..
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, на вчаль на ме та яко го — роз ши ри -
ти уяв лен ня ді тей про сім’ю; за крі пи ти
знан ня про здо ро ві сто сун ки в ро ди ні; фор -
му ва ти по зи тив не став лен ня до сім’ї

Ме то дич на роз роб ка «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 кла сах»
Хам ра є ва Вік то рія Бо ри сів на, учи тель по -
чат ко вих кла сів, Кам’ян ська шко ла № 42
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 од ним
з най важ ли ві ших за вдань роз вит ку мов -
лен ня уч нів по чат ко вих кла сів є ке ру ван ня
про це сом зба га чен ня слов ни ка ді тей, упо -
ряд ку ван ня слов ни ко вої ро бо ти, ак ти ві за -
ція слов ни ка мо лод ших шко ля рів

Роз роб ка уро ку «Мно жен ня од но знач -
но го чис ла на три знач не» з ма те ма ти ки
в 3-му кла сі
Хам ра є ва Вік то рія Бо ри сів на, учи тель по -
чат ко вих кла сів, Кам’ян ська шко ла № 42
Дніп ро пет ров ська обл..
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — озна йо ми ти уч нів
із мно жен ням ви ду 3*240; удос ко на лю ва ти

вмін ня розв’язу ва ти прос ті за да чі спо со -
бом скла дан ня рів нянь; роз ви ва ти пам’ять,
мис лен ня, ува гу; ви хо ву ва ти ін те рес до
пред ме та, лю бов до при ро ди

Роз роб ка уро ку «По вто рен ня і за кріп -
лен ня ви вче но го про імен ник» з ук ра їн -
ської мо ви в 4-му кла сі
Хар ко вен ко Те тя на Пет рів на, учи тель по -
чат ко вих кла сів, Баш тан ків ський НВК Ко -
дим сько го р-ну Оде ської обл..
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко -
го — по вто ри ти й уза галь ни ти знан ня про
імен ник; удос ко на лю ва ти вмін ня роз пізна -
ва ти імен ни ки в тек с ті; роз ви ва ти спосте -
реж ли вість за мов ни ми яви ща ми, ло гіч не
та твор че мис лен ня, пам’ять, пі зна валь ний
ін те рес, умін ня ана лі зу ва ти, зі став ля ти, ро -
би ти ви снов ки, пов’язу ва ти на вчаль ний ма -
те рі ал з жит тє вим до сві дом, спів пра цю ва ти
в гру пі, кре а тив но мис ли ти; ви хо ву ва ти лю -
бов до рід ної мо ви, Бать ків щи ни

Роз роб ка уро ку «Укра ї на на кар ті сві -
ту. Кар та Укра ї ни» з при ро доз нав ст ва
в 4-му кла сі
Хиж няк Ал ла Гри го рів на, учи тель по чат ко -
вих кла сів, Дніп ров ська шко ла № 56.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку з муль ти -
ме дій ною під трим кою, ме та яко го — про -
дов жи ти зна йом ст во з кар тою сві ту, на вчи -
ти зна хо ди ти на кар ті Укра ї ну, ви зна ча ти її
кор до ни, гео гра фіч них су сі дів, при род ні
зо ни, зна хо ди ти міс та, ве ли кі річ ки, гір ські
ма си ви, да ва ти ха рак те рис ти ку гео гра фіч -
но му об’єк ту; фор му ва ти на вич ки ро бо ти
з кар тою, гло бу сом, під руч ни ком, зна хо ди -
ти на кар ті Дніп ро пет ров щи ну

Роз роб ка уро ку «Скла дан ня і об чис -
лен ня при кла дів на до да ван ня за ма люн -
ка ми» з ма те ма ти ки в 1-му кла сі
Хо зяй о нок Ві ра Ва си лів на, учи тель по чат -
ко вих кла сів, Кри во різь ка шко ла № 31
Дніп ро пет ров ської обл..
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко -
го — вчи ти скла да ти і об чис лю ва ти при кла -
ди на до да ван ня за ма люн ка ми, удос ко на -
лю ва ти об чис лю валь ні на вич ки, умін ня пи -
са ти циф ри, мо де лю ва ти і розв’язу ва ти
пі зна валь ні, жит тє ві та со ці аль ні си ту а ції,
спри я ти фор му ван ню мо раль них цін нос -
тей, роз вит ку пі зна валь ної, со ці аль ної ак -
тив нос ті; роз ви ва ти ува гу, ло гіч не мис лен -
ня, твор чу уяву; ви хо ву ва ти лю бов до при -
ро ди, ін те рес до ма те ма ти ки

Роз роб ка уро ку «Ой вес на, вес на, днем
крас на» з лі те ра тур но го чи тан ня в 2-му
кла сі
Ху да ко ва На та лія Бо ри сів на, учи тель по -
чат ко вих кла сів, За по різь ка гім на зія № 45.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв -
ле ну те му, ме та яко го — фор му ва ти на -
вич ки усві дом ле но го, пра виль но го, плав -
но го чи тан ня ці ли ми сло ва ми вго лос;
умін ня до три му ва ти ся па уз між ре чен -
нями, ви зна чати те ма ти ку на род ної спі -
ваноч ки, ана лі зу ва ти, уза галь ню ва ти, ро -
би ти ви снов ки з про чи та но го; на вич ки
пра виль ної ви мо ви слів та пра виль но го
на го ло шу ван ня
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Роз роб ка уро ку «Укра ї на — мій рід ний
край. Скар би Укра ї ни» з кур су «Я у сві ті»
в 3-му кла сі
Ча ба но ва Алі на Арка ді їв на, учи тель по чат -
ко вих кла сів, Вра ді їв ська рай он на гім на зія
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 — роз ши ри ти і по -
гли би ти по нят тя гро ма дян ськос ті; фор му -
ва ти на ці о наль ну сві до мість шко ля рів, по -
чут тя гор дос ті за іс то рич не, ду хов не, куль -
тур не жит тя на ших пред ків; ви хо ву ва ти
гу ман не став лен ня до спад щи ни ук ра їн -
сько го на ро ду, ви кли ка ти ба жан ня ви вча -
ти, бе рег ти і при мно жу ва ти ба гат ст во рід -
но го краю

Роз роб ка уро ку «Дуж ки. По ря док дій
у ви ра зах» з ма те ма ти ки в 2-му кла сі
Ча го вець Те тя на Ми хай лів на, учи тель по -
чат ко вих кла сів, До нець ка шко ла № 1 Ба -
лак лій 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 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 ви зна ча ти по ря док
дій у ви ра зах з дуж ка ми та зна хо ди ти їх
зна чен ня; по вто ри ти і за крі пи ти вмін ня ко -
рис ту ва ти ся різ ни ми спо со ба ми до да ван ня
і від ні ман ня три циф ро вих чи сел із пе ре хо -
дом че рез роз ряд; роз ви ва ти ма те ма тич ну
мо ву, ува гу, пам’ять, ло гіч не мис лен ня; ви -
хо ву ва ти спо сте реж ли вість

Роз роб ка уро ку «В. Бі ан кі.»Три вес ни»
з лі те ра тур но го чи тан ня в 4-му кла сі
Че ре па но ва На дія Олек сан д рів на, учи тель
по чат ко вих кла сів, Клу ги но-Баш ки рів ська
шко ла Чу гу їв ської міськ ра ди 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 — по -
зна йо ми ти з тво ром В. Бі ан кі «Три вес ни»;
роз ши ри ти знан ня про жит тя і твор чість
пись мен ни ка; зба га чу ва ти слов ни ковий за -
пас; роз ви ва ти мов лен ня, ува гу, спо сте реж -
ли вість, пам’ять, твор чу уяву; ви хо ву ва ти
ес те тич но роз ви не но го чи та ча; ви хо ву ва ти
лю бов до при ро ди, Бать ків щи ни, дбай ли ве
став лен ня до на вко лиш ньо го сві ту

Роз роб ка уро ку «Лю ди на по чи на єть ся
з доб ра» з лі те ра тур но го чи тан ня в 2-му
кла сі
Чор ной ван Іри на Во ло ди ми рів на, учи тель
по чат ко вих кла сів, Ба ла кій ська шко ла № 1
ім. О. А. Триз ни Хар ків ської обл..
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко -
го — роз ви ва ти здат ність ви ра жа ти свої
емо ції, умі ти про во ди ти оцін ку жит тє вих
си ту а цій; фор му ва ти уяв лен ня про те,
що доб ра чуй на лю ди на зав ж ди до по ма гає
ін шим; ви хо ву ва ти по чут тя чуй нос ті, доб -
ро зич ли вос ті, не бай ду жос ті та по ва гу
до лю дей; ор га ні зу ва ти спіль ний по шук
розв’язу ван ня за вдан ня, ви кли ка ти ба жан -
ня ді яти

Роз роб ка уро ку «Christmas» з ан г лій -
ської мо ви в 4-х — 5-х кла сах

Чу мак Не ля Ва си лів на, учи тель ан г лій ської
мо ви, Біл го род-Дніс т ров ська шко ла № 5
Оде ської обл..
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв -
лену те му, на вчаль на ме та яко го — ор га -
нізува ти по вто рен ня лек сич но го та кра ї -
нознав чо го ма те рі а лу; удос ко на лю ва ти
навич ки ус но го мов лен ня; ак ти ві зу ва ти
вжи ван ня в мов лен ні ра ні ше за сво є них
лек сич них оди ниць

Роз роб ка уро ку «Се ре до ви ще тек с то -
во го ре дак то ра. По єд нан ня еле мен тів

на ар ку ші тек с то во го до ку мен та» з ін фор -
ма ти ки в 4-му кла сі
Ша ра бу ряк Ми ро сла ва Ярос ла вів на, учи -
тель ін фор ма ти ки, Ста ро мі зун ська шко ла
ім. Ва си ля Вер хо вин ця До лин 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 та
ме то дич ни ми до дат ка ми, ме та яко го — зба -
га чу ва ти та вдос ко на лю ва ти знан ня з те ми,
ви вча ти ба га то гран ність ук ра їн ської мо ви,
роз ви ва ти мо то ри ку рук і спри я ти все біч -
но му роз вит ку ди ти ни

Роз роб ка уро ку «Умін ня то ва ри шу ва -
ти» з основ здо ров’я в 1-му кла сі
Шев чен ко Ва лен ти на Во ло ди ми рів на, учи -
тель по чат ко вих кла сів, Пер шот ра вен 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, ме та яко го — об ґ рун ту ва ти важ ли -
вість друж ніх сто сун ків з од но літ ка ми;
учи ти під три му ва ти доб ро зич ли ві сто сун -
ки з од но клас ни ка ми; вмі ти ана лі зу ва ти
жит тє ві си ту а ції; фор му ва ти по ве дін ко ві
на вич ки

Роз роб ка уро ку «За кріп лен ня знань
про зву ко ві зна чен ня бук ви Дд» з на вчан -
ня гра мо ти в 1-му кла сі
Шме рук Оле ся Олек сан д рів на, учи тель по -
чат ко вих кла сів, КЗ «Зо рян ська за галь но -
ос віт ня по чат ко ва шко ла-са док» Кри ни -
чан сько го р-ну Дніп ро пет ров ської обл..
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — за крі пи ти знан ня уч -
нів про зву ки [д] [д’], бук ву Дд («де»); удос -
ко на лю ва ти чи таць кі на вич ки; за кріп лю ва -
ти ар ти ку ля цій но-слу хо ві ді їзі зву ка ми;
роз ви ва ти зв’яз не мов лен ня; зба га чу ва ти
слов ни ко вий за пас; ви хо ву ва ти лю бов
до при ро ди, пра це люб ність

Роз роб ка уро ку «My House» з ан г лій -
ської мо ви в 3-му кла сі
Яки мен ко Люд ми ла Во ло ди ми рів на, учи -
тель ан г лій ської мо ви, Крас но ко ля дин ська
шко ла Та ла ла їв сько го р-ну Чер ні гів -
ської обл..
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та
яко го — озна йо ми ти з ЛО уро ку; тре ну -
ва ти у вжи ван ні ЛО; прак ти ку ва ти в різ -
них ви дах МД, у тех ні ці чи тан ня бук вос -
по лу чень th, ch, u/ew; спри я ти роз вит ко ві
мов ної здо гад ки, роз ви ва ти ко му ні ка тив -
ні здіб нос ті; на вча ти роз по ві да ти про
свій дім; роз ви ва ти вмін ня кон цен т ру ва -
ти ува гу; при щеп лю ва ти куль ту ру спіл ку -
ван ня, то ле ран т не став лен ня до лю дей;

фор му ва ти доб ро зич ли ву  ат мос фе ру
в кла сі

Роз роб ка уро ку «Рід імен ни ків» з ро -
сій ської мо ви в 3-му кла сі
Ялі Оль га Ге ор гі їв 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 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 ви вче не про імен ник; по зна -
 йоми ти ся з прий о ма ми ви зна чен ня ро ду
імен ни ків; роз ви ва ти ор фо гра фіч ну пиль -
ність, мов лен ня, мис лен ня, пам’ять, уваж -
ність і спо сте реж ли вість

Роз роб ка уро ку «Зна ход жен ня зна чень
ви ра зів на су міс ні дії. За да чі на рух» з ма -
те ма ти ки в 4-му кла сі
Ялі Оль га Ге ор гі їв 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 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 об чис -
лю ван ня ви ра зів на су міс ні дії; по вто ри ти
пра ви ла зна ход жен ня дро бу від чис ла,
площі пря мо кут ни ка; роз ви ва ти ло гіч не
мис лен ня, пам’ять, ува гу; ви хо ву ва ти пат -
рі о тич ні по чут тя, лю бов до рід но го краю,
ба жан ня ді зна ва ти ся но ве

Роз роб ка уро ку «Збіль шен ня та змен -
шен ня чис ла на кіль ка оди ниць» з ма те ма -
ти ки в 1-му кла сі
Яцке вич Окса на Іва нів на, учи тель по чат ко -
вих кла сів, 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 — на осно ві прак тич -
них дій роз кри ти зміст по нять «на….біль -
ше», «на … мен ше»; фор му ва ти по нят тя
«за да ча»; на вча ти скла да ти за да чі за ма -
люн ком, розв’язу ва ти їх; за кріп лю ва ти
знан ня таб лиць до да ван ня і від ні ман ня;
роз ви ва ти ува гу, пам’ять, ло гіч не мис лен -
ня, кміт ли вість, до пит ли вість, ста ран ність

Пра во знав ст во

Роз роб ка уро ку «Гро ма дян ст во Укра -
ї ни»з пра во знав ст ва в 9-му кла сі

Бер наць ка Оле на Гри го рів на, учи тель іс то -
рії та пра во знав ст ва, Ко рос ти шів ський
НВК «Шко ла-лі цей ін фор ма цій них тех но -
ло гій» Жи то мир ської обл..
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв -
лену те му, ме та яко го — роз кри ти зміст
понять «гро ма дя нин», «гро ма дян ст во»;
озна йо ми ти з основ ни ми нор ма ми За ко ну
Укра ї ни «Про гро ма дян ст во Укра ї ни»; на -
вчи ти роз різ ня ти ста тус гро ма дя ни на, іно -
зем ця, осо би без гро ма дян ст ва, розв’язу ва -
ти пра во ві си ту а ції що до на бут тя гро ма -
дян ст ва; фор му ва ти на вич ки опра цю ван ня
і прак тич но го ви ко ри стан ня нор ма тив них
ак тів; ви хо ву ва ти в гор дість за свою дер -
жаву, на леж ність до ук ра їн сько го гро ма -
дян ст ва
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Роз роб ка уро ку «Пре зи дент Укра ї ни»
з пра во знав ст ва в 10-му кла сі
Май бо ро да Оль га Ле о ні дів на, учи тель іс то -
рії та пра во знав ст ва, Пет ра ків ський НВК
«До шкіль ний на вчаль ний за клад — за галь -
но ос віт ня шко ла І—ІІІ сту пе нів» Ка те ри но -
піль 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 — фор му ва ти знан ня
про пов но ва жен ня, пра ва та обов’яз ки
Пре зи ден та Укра ї ни; ро зу мін ня ста ту су,
ком пе тен ції, сут ність струк ту ри пре зи -
дент ської вла ди; по ря док йо го об ран ня
і від став ки; роз ви ва ти вмін ня да ва ти пра -
во ву оцін ку, об ґ рун то ву ва ти по зи цію; ви -
хо ву ва ти сві до му, ак тив ну гро ма дян ську
по зи цію

Роз роб ка уро ку «Юри дич на від по -
відаль ність» з пра во знав ст ва в 10-му

кла сі
Но сов Во ло ди мир Юрій о вич, учи тель пра -
во знав ст ва, 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 та ме то дич ни ми до -
дат ка ми, ме та яко го — сфор му ва ти по нят тя
«юри дич на від по ві даль ність», край ня не об -
хід ність, не об хід на обо ро на; озна йо ми ти
з озна ка ми, прин ци па ми, ви да ми юри дич -
ної від по ві даль нос ті; удос ко на ли ти вмін ня
розв’язу ва ти пра во ві си ту а ції, по яс ню ва ти
юри дич ні тер мі ни, ана лі зу ва ти різні дже ре -
ла ін фор ма ції, пра цю ва ти в гру пах, па рах,
за галь но му ко лі; ви хо ву ва ти розу мін ня не -
від во рот нос ті юри дич ної відпо ві даль нос ті
в ра зі ско єн ня пра во порушен ня

Кон с пект уро ку «Пра во від но си ни.
Пра  во сві до мість та пра во ва куль ту ра»
з пра во знав ст ва в 9-му кла сі
Скляр іри на Ві та лі їв на, учи тель іс то рії
та пра во знав ст ва, За по різь ка шко ла № 29.
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
по нят тя про пра во від но си ни, пра во ву
куль ту ру, пра во ву сві до мість

Проф те хос ві та

Роз роб ка за нят тя «Де кан ту ван ня ви -
на» з кур су ви роб ни чо го на вчан ня

за про фе сією «Бар мен»
Га гач Ін на Ле о ні дів на, май с тер ви роб ни чо -
го на вчан ня; Га мар ник Яна Олек сан д рів на,
май с тер ви роб ни чо го на вчан ня; Со лом ко
Оль га Бо ри сів на, Го ло ва ме то дич ної ко мі -
сії, Бо гус лав ський ЦПТО Ки їв ської обл..
Ано та ція: План-кон с пект май с тер-кла су
на за яв ле ну те му з муль ти ме дій ною під -
трим кою (ме ді ап ре зен та ція до да єть ся)

Роз роб ка уро ку «Ме ха ніч на ко роб ка
пе ре дач»

Бон да рен ко Ми ко ла Олек сій о вич, ви кла -
дач, Гли боць кий про фе сій ний лі цей Чер ні -
вець кої обл..
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв -
лену те му, ме та яко го — ви вчи ти бу до ву,
не справ нос ті і тех ніч не об слу го ву ван ня
ме ха ніч ної ко роб ки пе ре дач; роз ви ну ти

про фе сій не мис лен ня; ви хо ву ва ти сві до му
дис цип лі ну

Звіт про ме то дич ну ро бо ту
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 ма те рі а лі ви світ ле на ме то дич -
на проб ле ма, над якою пра цює пе да го гіч -
ний ко лек тив учи ли ща, — «Ство рен ня
ком п лек с но-ме то дич но го за без пе чен ня
на вчаль но-ви хов но го про це су з ме тою по -
кра щен ня ста ну ви кла дан ня пред ме тів і ви -
роб ни чо го на вчан ня, під ви щен ня якос ті
знань уч нів»

Ме то дич ний се мі нар «Со ці а лі за ція
та адап та ція уч нів 1-го кур су»
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: Сце на рій про ве ден ня за хо ду,
ме та яко го — озна йо ми ти з пси хо ло -
гічни ми до слід жен ня ми з проб ле ми, про -
ана лі зу ва ти про цес вза є мо дії пе да го гів
та уч нів, опра цю ва ти ре ко мен да ції ме -
тодис та, пси хо ло га, звер ну ти ува гу на
учнів, які ма ють про яви дез адап та ції, вес -
ти ро бо ту що до ство рен ня й за без пе чен -
ня пси хо ло го-пе да го гіч них умов для ор га -
ні за ції на вчаль но-ви хов но го про це су
на осно ві но віт ніх під хо дів фор му ван ня
осо бис тос ті

Роз роб ка за нят тя «Про сі ю ва чи, їх ви ди
та при зна чен ня. Про сі ю вач «Пі онер», йо -
го бу до ва та прин цип дії»
Куз нє цо ва Те тя на Ана то лі їв на, ви кла дач,
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, ме та яко го — озна йо ми ти з ви да -
ми про сі ю ва чів, їх бу до вою та прин ци пом
дії; роз ви ва ти пі зна валь ну ак тив ність,
умін ня ви ко рис то ву ва ти на бу ті знан ня,
уста нов лю ва ти при чи ни та зна хо ди ти спо -
со би усу нен ня не по ла док у ро бо ті да них
ма шин; ви хо ву ва ти са мо стій ність і спо сте -
реж ли вість

Роз роб ка за нят тя «Плав ле ні си ри»
з пред ме та «То ва роз нав ст во про до воль -
чих то ва рів»
Ло па тюк Те тя на Ва си лів на, ви кла дач пред -
ме тів ПТП з про фе сії «Про да вець про до -
воль чих то ва рів», Жи то мир ське ви ще про -
фе сій не тех но ло гіч не учи ли ще.
Ано та ція: План-кон с пект за нят тя на за яв -
ле ну те му, ме та яко го — сфор му ва ти знан -
ня про сир ну про мис ло вість; озна йо ми ти
з особ ли вос тя ми хі міч но го скла ду, спо жив -
ни ми влас ти вос тя ми си рів; по яс ни ти кла -
си фі ка цію, ви ди, асор ти мент плав ле них
си рів; роз гля ну ти по ра ди спо жи ва чам, по -
каз ни ки якос ті, мар ку ван ня, па ку ван ня
та збе рі ган ня плав ле них си рів

Роз роб ка за нят тя «Ду го ве на плав лен -
ня ва ли ків і зва рю ван ня плас тин у ниж -
ньо му по ло жен ні шва»
Мо жа рів ський Ві та лій Ми ко лай о вич, май -
с тер ви роб ни чо го на вчан ня, Жи то мир -
ський центр про фе сій но-тех ніч ної осві ти.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — на вчи ти уч нів зва -

рю ван ня ку то вих швів, за сто со ву ю чи різ ні
ку ти на хи лу елек т ро да при різ ній тов щи ни
ме та лу

Роз роб ка уро ку «Ма ши ни для по дріб -
нен ня ка ви, блен де ри та кок тей лез -

би валь ні ма ши ни» з кур су «Устат ку ван ня
під при ємств хар чу ван ня»
По по вич Оле на Ми ко ла їв на, учи тель спец -
дис цип лін, Ви ще ко мер цій не учи ли ще Ки -
їв сько го на ці о наль но го тор го вель но-еко -
но міч но го уні вер си те ту, м. Ки їв.
Ано та ція: Ме тою про ве ден ня уро ку є ви -
вчен ня бу до ви ма шин для по дріб нен ня ка -
ви, блен де рів та кок тей лез би валь них ма -
шин їх при зна чен ня та бу до ва їх основ них
час тин, на бут тя на ви чок ра ці о наль ної екс -
плу а та ції устат ку ван ня та прин ци пу їх дії,
озна йом лен ня з ін струк цією з тех ніч них
ви мог без пе ки кон к рет но го ти пу ме ха ніч -
но го устат ку ван ня

Стат тя «Ви ко ри стан ня ре бу сів на уро -
ках елек т ро тех ні ки з ме тою роз вит ку пі -
зна валь ної та твор чої ак тив нос ті уч нів»
Про ко пен ко Ла ри са Вла дис ла вів на, ви кла -
дач про фе сій но-те о ре тич ної під го тов ки,
Кре мен чуць ке ПТУ № 26 Пол тав ської обл..
Ано та ція: У стат ті роз гля ну то ви ко ри стан -
ня ре бу сів на уро ках елек т ро тех ні ки з ме -
тою роз вит ку пі зна валь ної та твор чої ак -
тив нос ті уч нів

Роз роб ка за нят тя «Гло баль на ме ре жа
Інтер нет: іс то рія, роз ви ток, проб ле ми»
з пред ме та «Інфор ма цій ні тех но ло гії»
Про ко пен ко Ла ри са Вла дис ла вів на, ви кла -
дач про фе сій но-те о ре тич ної під го тов ки,
Кре мен чуць ке ПТУ № 26 Пол тав ської обл..
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв -
лену те му з муль ти ме дій ною під трим кою
(ме ді ап ре зен та ція до да єть ся), ме та яко -
го — озна йо ми ти з но ви ми по нят тя ми і тер -
мі на ми; вчи ти пра цю ва ти з під руч ни ком,
до від ко вою лі те ра ту рою, ін тер нет-дже ре -
ла ми; ак ти ві зу ва ти ді яль ність уч нів на ре -
про дуктив но му і твор чо му рів ні, фор му ва -
ти вмін ня ана лі зу ва ти, вста нов лю ва ти
причин но-на слід ко ві зв’яз ки, по рів ню ва -
ти, за пам’ято ву ва ти; тре ну ва ти пам’ять,
здіб нос ті, кон цен т ру ва ти ува гу; роз ви ва ти
асо ці а тив не мис лен ня, уяву; ви хо ву ва ти
осо бис тіс ні якос ті, що за без пе чу ють
успіш ність ви ко нав ської ді яль нос ті, іс ну -
ван ня та ді яль нос ті в ко лек ти ві

Стат тя «Роль ін струк цій но-тех но ло гіч -
них кар ток при під го тов ці ква лі фі ко ва -
них ро біт ни ків з про фе сії «Слю сар з ре -
мон ту ав то мо бі лів»
Сто ляр Андрій Олек сан д ро вич, май с тер
ви роб ни чо го на вчан ня, Жи то мир ський
центр про фе сій но-тех ніч ної осві ти.
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 вчаль на
тех но ло гіч на до ку мен та ція має ба га то
пере ваг: міс тить не об хід ну ін фор ма цію
в стис ло му ви гля ді, зна хо дить ся на ро бо чо -
му міс ці, ство рює умо ви для стан дар ти за ції
ви кла дан ня тех ніч ної ін фор ма ції, ство рює
мож ли вість до три ман ня ін ди ві ду аль них
тем пів на вчан ня
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Роз роб ка за нят тя «При го ту ван ня на ці -
о наль них страв на ро дів сві ту з на ту раль -
ної сі че ної ма си з м’яса» з ви роб ни чо го на -
вчан ня
Тим чен ко Ла ри са Іва нів на, май с тер ви роб -
ни чо го на вчан ня ІІ ка те го рії, Ви ще ко мер -
цій не учи ли ще Ки їв сько го на ці о наль но го
тор го вель но-еко но міч но го уні вер си те ту,
м. Ки їв.
Ано та ція: План-кон с пект за нят тя, на вчаль -
на ме та яко го — озна йо ми тись з асор ти -
мен том на ці о наль них страв з на ту раль ної
сі че ної ма си з м’яса, тех но ло гією. особ -
ливос тя ми їх при го ту ван ня та від пус ку;
при го ту ва ти та від пус ти ти на ці о наль ні
стра ви; по рів ня ти го то ві стра ви та зро би ти
ви снов ки

Роз роб ка уро ку «Ме ха ні зо ва не при -
го ту ван ня, транс пор ту ван ня, на -

несен ня шту ка тур но го роз чи ну на по -
верхню»
Че ред ни чен ко Світ ла на Яків на, ви кла дач
про фе сій но-те о ре тич ної під го тов ки, Хер -
сон ське ви ще про фе сій не учи ли ще № 2.
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 — до мог ти ся міц но го та усві -
дом ле но го за сво єн ня сис те ми знань,
основ них ідей з тех но ло гії шту ка тур них
ро біт; фор му ва ти ме ха ніз ми ло гіч но го,
ра ці о наль но го та твор чо го мис лен ня;
спри я ти роз вит ку профе сій но гра мот ної
мо ви, пам’яті, про фе сій ної са мо стій нос -
ті; при щеп лю ва ти по ва гу до пра ці, сум -
лін ність і від по ві даль ність за ре зуль та ти
пра ці

Роз роб ка за нят тя «Ви ко нан ня роз ра -
хун ків і при го ту ван ня точ них роз чи нів
со лей» з ви роб ни чо го на вчан ня
Чер на та Ла ри са Во ло ди ми рів на, май с тер
ви роб ни чо го 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 за нят тя 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 та на вич ки
при ви ко нан ні роз ра хун ків та при го ту ван -
ні роз чи нів со лей точ ної кон цен т ра ції з до -
три ман ням без печ них прий о мів пра ці
та осо бис тої гі гі є ни

Роз роб ка за нят тя «Про цес під го тов ки
тор го во го за лу до об слу го ву ван ня»
Чу пир Те тя на Іва нів на, май с тер ви роб ни -
чо го на вчан ня, Ма рі у поль ське ви ще ме та -
лур гій не про фе сій не учи ли ще До нець -
кої обл..
Ано та ція: План-кон с пект за нят тя на за -
яв ле ну те му, ме та яко го — на вчи ти ся
пра виль но та по слі дов но го ту ва ти зал
до об слу го ву ван ня спо жи ва чів, от ри -
мува ти сто ло ву бі лиз ну; озна йо ми ти ся
з пра ви ла на кри ван ня сто лів ска тер ти -
нами

Пси хо ло гія

Стат тя «Пси хо ло гіч ний ком по нент
у ви хов но му про це сі че рез ін ди ві ду -

аль ний під хід»
Ряб чук Р.Г., ви хо ва тель; Ма зур Л.І., ви хо ва -
тель, 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 ін ди ві -
ду аль на ро бо та по вин на бу ти спря мо ва на
на роз ви ток у кож но го сту ден та здат нос ті
до са мо ре а лі за ції, мо бі лі за ції внут ріш ніх
сил для по до лан ня труд но щів жит тя, на
фор му ван ня по треб у по стій но му са мо -
вдос ко на лен ні. Усе це і спри я ти ме ско ро -
чен ню тер мі нів адап та ції до но вих змі не -
них умов жит тя

Ме то дич на роз роб ка «Пси хо со ці аль -
на під трим ка ді тей у склад них жит тє -

вих об ста ви нах»
Яко вен ко Те тя на Ва си лів на, ди рек тор;
Бесє ді на Іри на Євге ні їв на, за ступ ник ди -
ректо ра з ви хов ної ро бо ти; Ні кі ті на Ін на
Іго рів на, прак тич ний пси хо лог, Кам’ян ська
шко ла № 25 Дніп ро пет ров ської обл..
Ано та ція: Про ана лі зо ва но умо ви ство -
рен ня в на вчаль но му за кла ді прос то ру
для ви хо ван ня та на вчан ня уч нів ської мо -
ло ді, з ме тою по пе ред жен ня пост трав ма -
тич них роз ла дів у ді тей та під літ ків, які
по страж да ли від бой о вих дій на те ри то рії
кра ї ни

Роз роб ка за хо ду «Друж ба жи ти до по -
ма гає» для 5-х кла сів
Бла жен ко Ва лен ти на Ми ко ла їв на, прак -
тич ний пси хо лог, Гло до ська шко ла Но во -
ук ра їн сько го р-ну Кі ро во град ської обл..
Ано та ція: План-кон с пект пси хо ло гіч но го
за нят тя на за яв ле ну те му з муль ти ме -
дійною під трим кою (ме ді ап ре зен та ція
дода єть ся)

Роз роб ка тре нін гу «Фор му ван ня на ви -
чок ефек тив ної вза є мо дії в ко лек ти ві» для
пе да го гів
Вов нян ко Те тя на Сер гі їв на, пси хо лог, Про -
гре сів ська шко ла Ко зе лець ко го р-ну Чер -
ні гів ської обл..
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня трен гу,
ме та яко го — об ґ рун ту ва ти важ ли вість
роз вит ку лі дер ських якос тей учи те лів,
умін ня кон ст рук тив но спіл ку ва тись для
ство рен ня єди ної ко ман ди, спри я ти фор -
му ван ню у вчи те лів шко ли умінь ви зна ча -
ти влас ні жит тє ві ці лі, спри я ти ро зу мін ню
учас ни ка ми цін нос ті жит тє во го до сві ду,
йо го зна чен ня для роз вит ку осо бис тос ті

Стат тя «Пси хо ло гіч ні ас пек ти впли ву
му зич но го мис тец т ва на осо бис тість»
Гай ду чен ко Во ло ди мир Іва но вич, ви кла дач
му зи ки, Ко рос ти шів ський пе да го гіч ний
ко ледж іме ні І. Я. Фран ка 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 твор чий
по ча ток у лю ди ні — це зав ж ди по тяг упе -
ред, до кра що го, до пре крас но го в най ви -
що му ро зу мін ні цьо го сло ва. Са ме та кий
твор чий по ча ток і ви хо вує му зи ка в лю ди -
ні, ма ю чи чу до ву здат ність ви кли ка ти твор -
чу фан та зію, без якої не мож на зру ши ти
з міс ця в жод ній га лу зі ді яль нос ті

Стат тя «Інди ві ду аль на ро бо та пси хо -
ло га з ди ти ною з особ ли ви ми по тре -

ба ми (ДЦП)»

Гор дій На та лія Олек сан д рів на, прак тич -
ний пси хо лог, Со ло виць ка шко ла Ту рій -
сько го р-ну Во лин ської обл..
Ано та ція: План-кон с пект за нят тя «Мій
жит тє вий до свід», ме та яко го — на вчи ти
ро зу мі ти цін ність жит тє во го до сві ду, йо го
зна чен ня для ста нов лен ня та роз вит ку осо -
бис тос ті; фор му ва ти вмін ня ана лі зу ва ти
свої до сяг нен ня і по мил ки та роз гля да ти їх
як дже ре ло до сві ду; роз ви ва ти на вич ки
дріб ної мо то ри ки, ло гіч не мис лен ня

Роз роб ка за нят тя «Як опа ну ва ти свій
емо цій ний стан під час під го тов ки

та скла дан ня ЗНО» для 11-х кла сів
Дмит рен ко Світ ла на Олек сі їв на, прак тич -
ний пси хо лог, Чер ка ська шко ла № 24.
Ано та ція: План-кон с пект за нят тя на за яв -
ле ну те му, ме та яко го — роз ви ва ти емо цій -
ну ком пе тен т ність, фор му ва ти вмін ня опа -
ну ва ти емо цій ний стан; спри я ти роз вит ку
са мо кон т ро лю по ве дін ки, го тов нос ті
до управ лін ня емо ці я ми; спри я ти роз вит ку
ком пе тен цій емо цій ної са мо ре гу ля ції,
фор му ва ти від по ві даль ність за влас ні емо -
цій ні про яви та по ве дін ку

Роз роб ка се мі на ру «Стрес-ме нед ж -
мент: під ви щен ня пси хо со ці аль ної

стій кос ті до стре су» для вчи те лів
Дмит рен ко Світ ла на Олек сі їв на, прак тич -
ний пси хо лог, Чер ка ська шко ла № 24.
Ано та ція: План-кон с пект се мі на ру, ме та
яко го — роз ши ри ти знан ня про стрес і йо -
го вплив на здо ров’я лю ди ни; до по мог ти
в усві дом лен ні і вер ба лі за ції сво їх уяв лень
про стрес; ви яви ти суб’єк тив ні труд но щі,
пе ре жи ті учас ни ка ми за раз, і осо бис ті ре -
сур си про ти сто ян ня стре со вим си ту а ці ям;
ста бі лі зу ва ти внут ріш ній стан, ство ри ти
ба ланс нер во во-пси хіч них про це сів, за по -
бі га ю чи трав му ю чим си ту а ці ям, під ви щу -
ва ти пси хо со ці аль ну стій кість до стре су

Роз роб ка пси хо ло го-пе да го гіч но го се -
мі на ру «Про фе сій ний пе да гог»

Жи дун Те тя на Ярос ла вів на, со ці аль ний пе -
да гог, 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 се мі на ру на за яв -
ле ну те му, ме та яко го — спри я ти ак ти ві за -
ції твор чо го по тен ці а лу вчи те лів; сти му -
люва ти ба жан ня під ви щу ва ти свій про -
фесій ний рі вень; спри я ти фор му ван ню
ко му ні ка тив них умінь і на ви чок ме то дич -
ної ді яль нос ті

Роз роб ка тре нін гу «Ми ма є мо пра ва»
для 9-х кла сів
Жи дун Те тя на Ярос ла вів на, со ці аль ний пе -
да гог, 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 на за яв -
ле ну те му, ме та яко го — озна йо ми ти ся
з основ ни ми по ло жен ня ми Кон вен ції ООН
«Про пра ва ди ти ни», роз ши ри ти знан ня
про осо бис ті пра ва, ви хо ву ва ти пра во ву
сві до мість, ін те рес до пра во вих знань; роз -
ви ва ти на вич ки ана лі зу, твор чі здіб нос ті,
на вич ки ак тив но го спіл ку ван ня; ви хо ву ва -
ти сві до ме праг нен ня ви хо ва те лів за хи ща -
ти пра ва і гід ність ди ти ни
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Ме то дич ний по сіб ник «Ві та ген на тех -
но ло гія з го ло гра фіч ним ме то дом

про ек цій»
Мот рук Оле ся Ста ніс ла вів на, учи тель ук -
ра їн ської мо ви та лі те ра ту ри, Хмель ницька
гім на зія № 2.
Ано та ція: Ме та по сіб ни ка: з’ясу ва ти ха -
рак тер ні особ ли вос ті кож но го пси хо ти пу
лю ди ни; по яс ни ти, як пра виль но ви ко рис -
та ти ка нал сприй нят тя кож но го уч ня
на уро ці і які при цьо му за сто су ва ти ме то -
ди та прий о ми; да ти прак тич ні по ра ди
бать кам і ді тям що до на вчан ня та по ве дін -
ки різ них пси хо ти пів осо бис тос ті

Ме то дич на роз роб ка «Пси хо ло гіч ний
суп ро від об да ро ва них ді тей в освіт -

ньо му про це сі»
Шев чен ко Алі на Ми ко ла їв на, прак тич ний
пси хо лог, 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, що для
успіш но го ви ко нан ня ді яль нос ті по тріб на
не тіль ки об да ро ва ність, тоб то на яв ність
від по від но го спо лу чен ня здіб нос тей, але
і во ло дін ня не об хід ни ми на вич ка ми й умін -
ня ми

Ро бо та з бать ка ми

Роз роб ка бать ківських збо рів «Крок
до жит тє во го успі ху»
Кос са Ін на Во ло ди ми рів на, учи тель по чат -
ко вих кла сів, За по різь кий НВК № 42.
Ано та ція: Ма те рі ал для про ве ден ня збо рів
з бать ка ми пер шо клас ни ків

Роз роб ка за хо ду «Ма ма, та то і я —
спор тив на сім’я» для 5-х — 6-х кла сів
Круч ко Іван Іва но вич, учи тель фі зич но го
ви хо ван ня та ЗВ, По пів ський НВК № 1 «За -
галь но ос віт ня шко ла І—ІІІ сту пе нів — до -
шкіль ний на вчаль ний за клад» Кар лів сько -
го р-ну Пол тав ської обл..
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня ви хов но го
за хо ду на за яв ле ну те му

Ме то дич на роз роб ка «Кон с пек ти бать -
ківських збо рів»для 1-х кла сів
Май мур Світ ла на Гри го рів на, учи тель по -
чат ко вих кла сів, Кам’ян ська шко ла
№ 28 Дніп ро пет ров ської обл..
Ано та ція: У ма те рі а лі на за яв ле ну те му по -
да ні роз роб ки бать ківських збо рів та ан -
кету ван ня бать ків май бут ніх пер шо -
класни ків

Роз роб ка за хо ду «Хто не знає сво го ми -
ну ло го, той не вар тий сво го май бут ньо го»
для 8-х кла сів
Ма ру січ Вік то рія Ле о ні дів на, учи тель ук ра -
їн ської мо ви та лі те ра ту ри, Мир но град -
ський лі цей «Гар мо нія» 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 — уза галь ни -
ти по нят тя уч нів про сім’ю, її зна чен ня для
сус піль ст ва, гро ма дян ські обов’яз ки; фор -
му ва ти вмін ня фор му лю ва ти та до во ди ти
влас ні дум ки, на вич ки ро бо ти в гру пі; ви -
хо ву ва ти по чут тя при на леж нос ті до своєї
ро ди ни, її не від’єм нос ті від сус піль ст ва,

почут тя гро ма дян ської від по ві даль нос ті за
влас ні вчин ки

Роз роб ка за хо ду «Та то, ма ма, я — спор -
тив на сім’я» для 2-х кла сів
По ло ус Іри на Олек сан д рів на, учи тель по -
чат ко вих кла сів, Ки їв ська спе ці а лі зо ва на
шко ла № 131.
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
ат мо сфе ру свя та в грі-зма ган ні; ви хо ву ва -
ти лю бов до фіз куль ту ри та спор ту; роз ви -
ва ти пам’ять, ува гу, до ла ти труд но щі; зміц -
ню ва ти здо ров’я; ви хо ву ва ти в уч нів по чут -
тя друж би, ко лек ти віз му

Роз роб ка за хо ду «Скар би з ба бу си ної
скри ні» для 1-х кла сів

Си до рен ко Те тя на Ва си лів на, учи тель по -
чат ко вих кла сів, Лу бен ська шко ла № 2
Пол тав ської обл..
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду,
ме та яко го — озна йо ми ти з ду хов ни ми цін -
нос тя ми ук ра їн ської ро ди ни, про буд жу ва -
ти ін те рес до куль тур ної спад щи ни ми ну -
лих по ко лінь; роз ви ва ти зв’яз не мов лен ня,
мис лен ня, твор чі здіб нос ті ді тей; ви хо ву ва -
ти стій ке по чут тя на ці о наль ної сві до мос ті,
пат рі о тиз му, пле ка ти лю бов до тра ди цій
сво го на ро ду

Роз роб ка за хо ду «Ро ди на чи тає «Коб -
зар»

Ста ру щен ко Люд ми ла Сер гі їв на, учи тель
ук ра їн ської мо ви і лі те ра ту ри, 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
на за яв ле ну те му, упро довж яко го вір ші Та -
ра са Шев чен ка ви ко ну ва ти муть уч ні 5-х —
10-х кла сів ра зом із їх ні ми та та ми, ма ма ми,
ба бу ся ми

Стат тя «Ва ша ди ти на іде до шко ли. По -
ра ди для бать ків»
Та рі на Оле на Во ло ди ми рів на, учи тель по -
чат ко вих кла сів, Кам’ян ська шко ла
№ 28 Дніп ро пет ров ської обл..
Ано та ція: У стат ті роз кри то пи тан ня ви хо -
ван ня май бут ніх шко ля рів, на да но по ра ди
що до пра виль но го під хо ду до ор га ні за ці ї -
нав чаль ної ді яль нос ті уч ня. Ре ко мен до ва но
для вчи те лів, ви хо ва те лів, бать ків, які ви хо -
ву ють ді тей до шкіль но го та мо лод шо го
шкіль но го ві ку

Ро сій ська мо ва

Роз роб ка уро ку «При кмет ник як час -
ти на мо ви» з ро сій ської мо ви в 5-му кла сі
Івчен ко Оль га Во ло ди ми рів на, учи тель ро -
сій ської мо ви, Бу тів ська шко ла Ста ро біль-
 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 (ме -
ді ап ре зен та ція до да єть ся), ме та яко го —
роз ши ри ти і по гли би ти знан ня про при -
кмет ник, йо го зна чен ня і роль у мо ві,
морфо ло гіч ні озна ки; роз ви ва ти вмін ня
роз піз на ва ти при кмет ни ки за до по мо гою
пи тань, вста нов лю ва ти їх зв’язок з імен ни -
ка ми, ви зна ча ти син так сич ну роль; удос ко -

на лю ва ти тех ні ку чи тан ня, ви хо ву ва ти ес -
те тич ні по чут тя; лю бов до рід но го краю

Роз роб ка уро ку «Н і НН в при кмет ни -
ках» з ро сій ської мо ви в 7-му кла сі
Іщен ко Оле на Ми ко ла їв на, учи тель ро сій -
ської мо ви, Гав ри лів ська шко ла Ка лан -
чаць ко го р-ну Хер сон ської обл..
Ано та ція: План-кон с пект уро ку з муль ти -
ме дій ною під трим кою, ме та яко го — за крі -
пи ти пра ви ло вжи ван ня Н і НН у су фік сах
при кмет ни ків, утво ре них від імен ни ків;
роз ви ва ти вмін ня осмис лю ва ти зна чен ня
су фік сів, ди фе рен ці ю ва ти їх і вжи ва ти
на пись мі сло ва з ци ми су фік са ми; роз ви -
ва ти вмін ня зв’яз но ви кла да ти дум ки; ви -
хо ву ва ти куль ту ру мов лен ня

Роз роб ка уро ку «Склад но під ряд ні ре -
чен ня з під ряд ни ми об ста вин ни ми умо -
ви» з ро сій ської мо ви в 9-му кла сі
Ко па чев ська Оль га Ва си лів на, учи тель ро -
сій ської мо ви та ін тег ро ва но го кур су «Лі те -
ра ту ра», Дон 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 гли би ти знан ня
про СПР; фор му ва ти вмін ня ви ді ля ти го -
лов ну і під ряд ну час ти ни; ви зна ча ти вид
під ряд ної (умо ви); роз ви ва ти мов ні на вич -
ки, кри тич не мис лен ня при сприй нят ті
тек с ту і йо го ана лі зі; ви хо ву ва ти куль ту ру
мов лен ня; зба га чу ва ти кру го зір уч нів ін -
фор ма цією про ви дат них ук ра їн ців

Кон с пект уро ку «На пи сан ня слів
с пол-, по лу-» з ро сій ської мо ви в 6-му
класі
Ли сюк Зоя Ле о ні дів на, учи тель ро сій ської
мо ви і лі те ра ту ри, Чуд нів ська шко ла
№ 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 — на вчи ти пра виль но
пи са ти сло ва з пол-, по лу-; ви роб ля ти прак -
тич ні вмін ня пи са ти сло ва з пол-, по лу-;
фор му ва ти вмін ня спо сте рі га ти, ро би ти
ви снов ки, твор чо під хо ди ти до ви ко нан ня
за вдань; ви роб ля ти до свід ро бо ти з тек с том

Роз роб ка уро ку «При кмет ник як час -
ти на мо ви» з ро сій ської мо ви в 6-му кла сі
Опа ра Люд ми ла Ва си лів на, учи тель ро сій -
ської мо ви та за ру біж ної лі те ра ту ри, Чер -
ні гів ська спе ці а лі зо ва на шко ла «На дія» За -
по різь кої обл..
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — роз кри ти за галь не
зна чен ня, мор фо ло гіч ні озна ки й син так -
сич ну роль при кмет ни ка; при щеп лю ва ти
лю бов до рід ної при ро ди; пра цю ва ти над
роз вит ком і куль ту рою мов лен ня уч нів

Роз роб ка уро ку «Під го тов ка до на пи -
сан ня тво ру» з ро сій ської мо ви в 5-му кла сі
По лю хо вич Лі дія Во ло ди ми рів на, учи тель
ро сій ської мо ви і за ру біж ної лі те ра ту ри,
Овруць ка шко ла № 3 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 — під го ту ва ти уч нів
до опи су улюб ле но го ку точ ка при ро ди,
вико рис то ву ю чи без спо луч ни ко ві склад ні
ре чен ня, роз ви ва ти вмін ня пе ре ко на ти
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в то му, що са ме цей ку то чок є най улюб ле -
ні шим

Роз роб ка уро ку «Усний твір-опис при -
ро ди за кар ти ною» з ро сій ської мо ви
в 11-му кла сі
Ши ман ська Ва лен ти на Во ло ди ми рів на,
учи тель ро сій ської мо ви та лі те ра ту ри,
Кри во різь ка спе ці а лі зо ва на шко ла з по -
глиб ле ним ви вчен ням іно зем них мов
№ 4 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 вмін ня сприй ма ти об ра зи кар -
ти ни; удос ко на лю ва ти зв’яз не ус не мов -
лен ня; роз ви ва ти твор чі здіб нос ті; на вча ти
сприй ма ти кра су при ро ди й емо цій но від -
гу ку ва ти ся на неї

Тру до ве на вчан ня

Роз роб ка уро ку «Міс це та роль штуч -
них кві тів у су час но му де ко ра тив но-
ужит ко во му мис тец т ві» з тру до во го на -
вчан ня в 11-му кла сі
Андрі єн ко Оль га Олек сан д рів на, учи тель
об слу го ву ю чої пра ці, Ма лин ський НВК
«Шко ла-лі цей № 1 іме ні Ні ни Сос ні ної»
Жи то мир ської обл..
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му з муль ти ме дій ною під трим кою (ме -
ді ап ре зен та ція до да єть ся), ме та яко го —
ство ри ти умо ви для здо бут тя знань про іс -
то рич ні ві до мос ті та роз ви ток мис тец т ва
штуч них кві тів; з’ясу ва ти тех но ло гію ви го -
тов лен ня кві тів з па пе ру; спри я ти роз вит ку
ху дож ньо го сма ку, твор чос ті, ба жан ня ці -
ну ва ти кра су, ви хо ву ва ти охай ність, до три -
ман ня пра вил без печ ної пра ці

Роз роб ка уро ку «Ви го тов лен ня свят ко -
вої ляль ки-обе ре гу «Різ д вя ний ан гел»
з тру до во го на вчан ня в 5-му кла сі
Бло щин ська Те тя на Ва си лів на, учи тель
тру до во го на вчан ня, Дніп 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, ме та яко го — за лу ча ти ді тей до на -
род ної твор чос ті; на вчи ти ви го тов ля ти на -
род ні ляль ки-обе ре ги; роз ви ва ти ін те рес
до ви го тов лен ня обе ре гів; по гли би ти знан -
ня про основ ні еле мен ти тра ди цій но го
оздоб лен ня ля льок-обе ре гів; фор му ва ти
клю чо ві освіт ні ком пе тен т нос ті; за охо чу -
ва ти до охай нос ті в ро бо ті; ви хо ву ва ти пат -
рі о тизм і лю бов до на род них тра ди цій

Роз роб ка уро ку «Оста точ на об роб ка
ви ро бу. До гляд за в’яза ни ми ви ро ба -

ми» з тру до во го на вчан ня в 7-му кла сі
Ва си льє ва Те тя на Ана то лі їв на, учи тель тру -
до во го на вчан ня, Іва нів ська фі лія Со ко лів -
сько го НВО Кі ро во град сько го р-ну Кі ро во -
град ської обл..
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко -
го — роз ши ри ти знан ня про оста точ ну об -
роб ку в’яза них ви ро бів; озна йо ми ти зі спо -
со ба ми до гля ду за ни ми; на вчи ти ви ко -
нува ти оздоб лен ня в’яза но го ви ро бу,

роз пізна ва ти сим во ли по до гля ду за ни ми;
роз ви ва ти вмін ня оздоб лю ва ти в’яза ні ре чі
і до гля да ти за ни ми, роз ви ва ти твор чі
здібнос ті; ви хо ву ва ти аку рат ність під час
ви ко нан ня оздоб лю валь них ро біт

Роз роб ка уро ку «Ко рис ту ван ня зов -
ніш ні ми світ ло ви ми при ла да ми» з ав -

тос п ра ви в 11-му кла сі
Гри цен ко Ста ніс лав Ва си льо вич, учи тель
ав тос п ра ви, Пи ря тин ська шко ла № 4 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 пра виль но
ко рис ту ва ти ся зов ніш ні ми світ ло ви ми
при ла да ми ав то мо бі ля під час ру ху в тем ну
по ру до би і в умо вах не до стат ньої ви ди мос -
ті; роз ви ва ти ло гіч не мис лен ня, са мо стій -
ність та від по ві даль ність під час оцін ки
дорож ньої си ту а ції, кон цен т ра цію ува ги;
ви хо ву ва ти ста ран ність у ро бо ті, по ва гу
до ін ших учас ни ків до рож ньо го ру ху

Роз роб ка уро ку «За галь ні ві до мос ті
про ук ра їн ську на ці о наль ну кух ню»

з тру до во го на вчан ня у 8-му кла сі
Гузь Іри на Во ло ди ми рів на, учи тель тру до -
во го на вчан ня, 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 з муль ти ме дій ною під трим кою
(ме ді ап ре зен та ція до да єть ся), ме та яко -
го — по зна йо ми ти зі стра ва ми ук ра їн ської
кух ні, тра ди ці я ми, пов’яза ни ми із го ту -
ван ням страв; із пра ви ла ми сер ві ру ван ня
сто лу до сні дан ку; на вчи ти скла да ти сер -
вет ки для свят ко во го офор м лен ня сто лу;
ви хо ву ва ти по ва гу до пра ці, зви ча їв і об -
ря дів на шо го на ро ду, при мно жу ва ти йо го
тра ди ції

Роз роб ка уро ку «Ді ду се ва на ука»
з тру до во го на вчан ня в 6-му кла сі спе ці -
аль ної шко ли
Жук Ва силь Ми ко лай о вич, учи тель тру -
дово 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, ме та яко -
го — прак тич но за сто со ву ва ти ПБП, те о -
ретич ні знан ня з тру до во го на вчан ня при
ви го тов лен ні ви ро бів з «Укра їн ської ми -
нув ши ни»; роз різ ня ти ви ди де ре ви ни і сто -
ляр ні ін стру мен ти; спри я ти ви хо ван ню
тур бо ти про ро ди ну, лю дей по хи ло го ві ку,
лю дя нос ті, ми ло сер дя, доб ра; за ці ка ви ти
ді тей до гос по дар ської ді яль нос ті

Роз роб ка уро ку «Ки ше ні на клад ні, міс -
ця їх роз та шу ван ня. З’єд нан ня де та лей»
з тру до во го на вчан ня в 7-му кла сі спе ці -
аль ної шко ли
Кук са Оль га Бо ри сів на, учи тель, 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, ме та яко -
го — фор му ва ти вмін ня об роб ля ти де та лі
ви ро бу, за сто со ву ва ти ви вче ні шви при
пошит ті ви ро бу; роз ви ва ти око мір, орі єн -
та цію у прос то рі, зба га чу ва ти слов ни ко вий
за пас; ко ри гу ва ти про це си мис лен ня;
вихо ву ва ти охай ність, ес те тич ні сма ки,
само стій ність у ро бо ті

Роз роб ка уро ку «Без печ не ко рис ту ван -
ня по бу то ви ми елек т рич ни ми при ла да -
ми» з тру до во го на вчан ня в 5-му кла сі
Ла кє єв Ва лен тин Ві та лій о вич, учи тель тру -
до во го на вчан ня, Бо го ду хів ський лі цей
№ 3 Хар ків 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 без -
пе чи ти за сво єн ня знань про по бу то ві елек -
т ро при ла ди, їх різ но ви ди, при зна чен ня
та пра ви ла ко рис ту ван ня, на вчи ти ви зна -
ча ти по шкод жен ня елек т ро по бу то вих при -
ла дів; роз ви ва ти спо сте реж ли вість, фор му -
ва ти від по ві даль ність і ре аль но оці ню ва ти
мож ли ву не без пе ку; ви хо ву ва ти бе реж ли -
ве став лен ня до елек т ро при ла дів, вмін ня
ро би ти ви снов ки, куль ту ру пра ці

Роз роб ка уро ку «Ви го тов лен ня кар тин
за со бом вов ня но го жи во пи су» з тру до -
вого на вчан ня в 6-му кла сі спе ці аль ної
шко ли
Ліс ниць ка На та лія Во ло ди ми рів на, учи тель
об слу го ву ю чої пра ці, Балт ська спе ці аль на
шко ла-ін тер нат № 1 Оде ської обл..
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — озна йо ми ти з ви го -
тов ле ням кар ти ни в тех ні ці вов ня но го жи -
во пи су, з ма те рі а ла ми та ін стру мен та ми,
по тріб ни ми для ро бо ти, на вча ти ви ко ну ва -
ти опе ра ції, са мо стій но ви слов лю ва ти свої
по чут тя при ви ко нан ні ро бо ти; роз ви ва ти
мо ву, пам’ять, спрс те реж ли вість, ес те тич -
ний смак, око мір; ви хо ву ва ти по си дю чість,
спо сте реж ли вість, по ва гу до лю дей пра ці,
лю бов до мис тец т ва

Роз роб ка уро ку «Він таж ний фешн-
ма ра фон» з тру до во го на вчан ня

в 5-му кла сі
По но мар Олек сан д ра Олек сан д рів на, учи -
тель тру до во го на вчан ня, Чер ка ська спе ці -
а лі зо ва на шко ла № 13.
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 —
фор му ва ти здат ність оці ню ва ти до сяг нен -
ня куль ту ри, орі єн ту ва ти ся в куль тур но му
та ду хов но му кон тек с ті сус піль ст ва, за сто -
со ву ва ти знан ня, умін ня та осо бис тий до -
свід у пред мет но-пе ре тво рю валь ній ді яль -
нос ті; озна йо ми ти з про фе сією ху дож ни -
ка-мо де льє ра, по гли би ти знан ня про стиль
одя гу, імідж, роз ви ва ти прос то ро ве мис -
лен ня, уяву, фан та зію, твор чі здіб нос ті;
ви хо ву ва ти праг нен ня до осо бис тої твор -
чос ті

Укра їн ська лі те ра ту ра

Ме то дич на роз роб ка «Лі те ра ту ра рід -
но го краю. Про гра ми са мо ре а лі за ції

осо бис тос ті»
Го во рун Ра ї са Ана то лі їв на, учи тель ук ра їн -
ської мо ви та лі те ра ту ри, ди рек тор шко ли;
Гор ді єн ко Оле на Вік то рів на, учи тель ук ра -
їн ської мо ви та лі те ра ту ри; Жу ко ва Га ли на
Ва си лів на, учи тель за ру біж ної лі те ра ту ри,
Бах мут ська шко ла № 10 До нець кої обл..
Ано та ція: Ком п лек с ні за вдан ня до по мо -
жуть учи те ле ві до лу чи ти твор чих уч нів
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до кра щих здо бут ків пись мен ни ків-зем ля -
ків че рез по шу ко во-прак тич ну, між пред -
мет ну та са мо ос віт ню ді яль ність, а уч ням
до по мо жуть са мо стій но опа ну ва ти на -
вчаль ний ма те рі ал і під го ту ва ти ся до уро -
ків лі те ра ту ри рід но го краю

Роз роб ка уро ку «Улас Сам чук. «Ма -
рія» з ук ра їн ської лі те ра ту ри в 11-му

кла сі
Алек сан д ро вич Світ ла на Іва нів на, учи тель
ук ра їн ської мо ви та лі те ра ту ри, Но во во -
лин ська шко ла № 6 Во лин ської обл..
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко -
го — по зна йо ми ти з жит тє вим і твор чим
шля хом Ула са Сам чу ка; увес ти у світ ге ро їв
ро ма ну; ак рі пи ти ви вче не з те о рії лі те ра ту -
ри; роз кри ти проб ле ма ти ку ро ма ну, з’ясу -
ва ти ав тор ське ро зу мін ня доб ра і зла,
осмис ли ти ху дож ню цін ність тво ру; ви хо -
ву ва ти від по ві даль ність за свої вчин ки,
умін ня під ко ри ти всі свої ри си ха рак те ру
за ра ди до сяг нен ня ме ти

Роз роб ка уро ку «А. Ка щен ко. «Над
Ко даць ким по ро гом» з ук ра їн ської

літе ра ту ри в 7-му кла сі
Анто но ва Те тя на Ми ко ла їв на, учи тель
укра їн ської мо ви та лі те ра ту ри, вчи тель-
мето дист, Дніп ров ська спе ці а лі зо ва на
шко ла № 13.
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 —
ви кли ка ти ін те рес уч нів до чи тан ня іс то -
рич ної ху дож ньої лі те ра ту ри, до по мог ти
усві до ми ти зміст са мо стій но про чи та но го
тво ру; роз ви ва ти на вич ки ви зна чен ня ху -
дож ньо-ес те тич ної вар тос ті тво ру, са мо -
стій ної ро бо ти з кни гою, умін ня ви слов лю -
ва ти дум ку що до про чи та но го, скла да ти
від гук про книж ку; ви хо ву ва ти лю бов
до чи тан ня

Роз роб ка уро ку «І. Кот ля рев ський»
з ук ра їн ської лі те ра ту ри в 9-му кла сі
Бан ні ко ва На та лія Ана то лі їв на, учи тель ук -
ра їн ської мо ви та лі те ра ту ри, Вов чан ська
шко ла № 7 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 за сто со ву -
ва ти ви вче ний ма те рі ал на прак ти ці, роз -
ви ва ти мис лен ня, мов лен ня уч нів, ви хо ву -
ва ти лю бов та по ша ну до рід ної мо ви,
ви хо ву ва ти ін те рес до уро ків ук ра їн ськоі
лі те ра ту ри

Стат тя «Бу ко вин ський со ло вей — про -
буд жу вач ук ра їн ської сві до мос ті (за твор -
чіс тю Ю. Федь ко ви ча)»
Бе ре го ва Іри на Сер гі їв на, учи тель ук ра їн -
ської мо ви та лі те ра ту ри, за ру біж ної лі те -
ра ту ри, Бі ло цер ків ське НВО «Зви тя га» Ки -
їв ської обл..
Ано та ція: У ма те рі а лі на за яв ле ну те му
автор ка пи ше, що до слід жен ня твор чос ті
Ю. Федь ко ви ча є по вчаль ним для су час ни -
ків. У прос тих лю дях Федь ко вич вба чав но -
сі їв на род ної муд рос ті, ви со ких прин ци пів
мо ра лі, ду шев ної кра си, ес те тич ної при -
над нос ті. Про за пись мен ни ка спов не на ду -
хов ною кра сою, жит тє вою енер гією; у ній

при сут ній гли бо кий лі ризм, на род ний
стиль опо ві ді, пред мет но-чут тє ве зоб ра -
жен ня дій с нос ті, по єд нан ня ре аліс тич них
та ро ман тич них еле мен тів

Роз роб ка уро ку «З дріб ниць скла да ло -
ся жит тя» з ук ра їн ської лі те ра ту ри у 8-му
кла сі
Бєль ська Зоя Ми ко ла їв на, учи тель ук ра їн -
ської мо ви та лі те ра ту ри, 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 — по да ти ві до мос ті про жит тє вий і твор -
чий шлях Г. Світ лич ної, з’ясу ва ти ідей но-
те ма тич ну спря мо ва ність по етич них тво -
рів май ст ра ху дож ньо го сло ва; роз ви ва ти
куль ту ру зв’яз но го мов лен ня, умін ня ана -
лізу ва ти, пра цю ва ти у змін них гру пах,
твор чо мис ли ти, ви слов лю ва ти влас ну дум -
ку; ви хо ву ва ти по ва гу до твор чос ті по етів
рід но го краю, пат рі о тизм, гор дість за рід ну
Дніп ро пет ров щи ну

Роз роб ка уро ку «Сві то ва ве лич Та ра са
Шев чен ка» з ук ра їн ської лі те ра ту ри
в 9-му кла сі
Боль ша ко ва Іри на Євге ні їв на, учи тель ук -
ра їн ської мо ви та лі те ра ту ри, Бі ло цер ків -
ський ко ле гі ум 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 — уза -
галь ни ти й сис те ма ти зу ва ти знан ня про
жит тя та твор чість Т. Шев чен ка; ви яви ти рі -
вень за сво єн ня ви вче но го ма те рі а лу; розви -
ва ти ло гіч не й ана лі тич не мис лен ня; ви хо ву -
ва ти по ва гу до по етич но го сло ва мит ця,
сфор му ва ти ес те тич ні сма ки і впо до бан ня;
роз ви ва ти на вич ки ро бо ти у ко ман ді

Роз роб ка уро ку «Осип Ту рян ський
«По за ме жа ми бо лю» — по ема у про зі (по -
вість-по ема)» з ук ра їн ської лі те ра ту ри
в 11-му кла сі
Во ло ши на Люд ми ла Євге нів на, учи тель ук -
ра їн ської мо ви та лі те ра ту ри, Но во град-Во -
лин ський ко ле гі ум 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 — до по мог ти уч ням
усві до ми ти за галь но люд ські мо ти ви й гу -
ма ніс тич ні цін нос ті тво ру, роль біо ло гіч -
них ін с тин к тів і ду хов ної во лі для збе ре -
жен ня жит тя й люд ської гід нос ті, роз ви ва -
ти на вич ки ана лі зу лі ро-епіч но го тво ру,
ство ри ти умо ви для ви хо ван ня гу ман но го
став лен ня до ближ ньо го

Роз роб ка уро ку «Є час роз ки да ти ка -
мін ня, а є час зби ра ти йо го…» П. Ку -

ліш. «Чор на ра да»)» з ук ра їн ської лі те ра -
ту ри в 9-му кла сі
Гор ді єн ко Оле на Вік то рів на, учи тель ук ра -
їн ської мо ви та лі те ра ту ри, Бах мут ська
шко ла № 10 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
об ра зи ге ро їв тво ру; роз ви ва ти пам’ять,
ува гу, спо сте реж ли вість, умін ня оці ню ва -
ти про чи та не, кри тич но мис ли ти, со ці аль -
ну, ко му ні ка тив ну, твор чу ком пе тен т нос ті;
ви хо ву ва ти по чут тя по ша ни до твор чос ті

П. Ку лі ша, лю бов до Віт чиз ни, при щеп лю -
ва ти пі зна валь ний ін те рес до сто рич но го
ми ну ло го

Стат тя «На віч нім шля ху до Шев чен ка»
Гри гор’єва Га ли на Бо ри сів на, учи тель ук -
ра їн ської мо ви і лі те ра ту ри, Хар ків ська
шко ла № 28.
Ано та ція: У стат ті ви світ ле но роль Т. Шев -
чен ка — не вми ру щої сла ви на шо го на ро ду.
У йо го осо бі ук ра їн ці ні би зли ли свої най -
кра щі ду хов ні си ли й об ра ли спів цем своєї
іс то рич ної сла ви, со ці аль ної не до лі, влас -
них спо ді вань і праг нень

Ме то дич на роз роб ка «Твор чість Та ра -
са Шев чен ка» з ук ра їн ської лі те ра ту ри
у 8-му кла сі
Гут ман Ган на Іго рів на, учи тель ук ра їн ської
мо ви та лі те ра ту ри, За по різь ка гім на зія
№ 71 з по глиб ле ним ви вчен ням іно зем ної
мо ви.
Ано та ція: Тес ту ван ня за те мою «Твор чість
Т. Г. Шев чен ка»

Роз роб ка уро ку «Інтим на лі ри ка Та ра -
са Гри го ро ви ча Шев чен ка» з ук ра їн ської
лі те ра ту ри в 9-му кла сі
Да ви ден ко Іри на Бо ри сів на, учи тель ук ра -
їн ської мо ви та лі те ра ту ри, Бір ків ська шко -
ла Змі їв сько го р-ну Хар ків ської обл..
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — роз кри ти гли би ну
по езії Шев чен ка про лю бов; ана лі зу ю чи
авто біо гра фіч ні вір ші, глиб ше осяг ну ти
внут ріш ній світ по ета, йо го праг нен ня
до про сто го люд сько го щас тя; роз ви ва ти
на вич ки ви раз но го чи тан ня по езій Коб за -
ря; при щеп лю ва ти ба жан ня вчи ти й зна ти
тво ри Шев чен ка

Роз роб ка уро ку «Ва силь Ко ро лів-Ста -
рий «По тер ча та» з ук ра їн ської лі те -

ра ту ри в 5-му кла сі
Жи фар ська На та лія Євге ні їв на, учи тель
ук ра їн ської мо ви та лі те ра ту ри, Мат ві -
ївська са на тор на шко ла-ін тер нат За по різь -
кої обл..
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв -
лену те му з муль ти ме дій ною під трим кою
та ме то дич ни ми до дат ка ми, ме та яко го —
ви світ ли ти пе ре нос не зна чен ня каз ки,
при щеп лю ва ти ба жан ня ро би ти доб ро
як спо ну ку до по зи тив ної жит тє ді яль нос ті;
фор му ва ти вмін ня усві дом лю ва ти важ ли ву
по тре бу уваж но го став лен ня до ближ ньо -
го, лю бо ві до ньо го

Роз роб ка уро ку «В. Гай во рон ський.
«За ячий пас тух»

За до рож ня Люд ми ла Олек сан д рів на,
учитель ук ра їн ської мо ви та лі те ра ту ри,
Кос тян ти нів ський НВК «Гім на зія із за галь -
но ос віт ньою шко лою І сту пе ня» 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, ме та яко го — опра цю ва ти урив ки
з по віс ті, ви зна чи ти особ ли вос ті зоб ра жен -
ня ха рак те ру го лов но го ге роя; роз ви ва ти
об раз не мис лен ня, умін ня ро зу мі ти сим -
волі ку об ра зів; фор му ва ти по лі куль тур ну,
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ко му ні ка тив ну, твор чу, со ці аль ну ком -
петен т нос ті; ви хо ву ва ти жит тє ву стій кість,
праг нен ня до кра си, умін ня спів чу ва ти
ближ ньо му, від чу ва ти не по втор ність
приро ди

Роз роб ка уро ку «Інтим на лі ри ка Євге -
на Ма ла ню ка» з ук ра їн ської лі те ра ту ри
в 11-му кла сі
Іван чен ко На та лія Ми ко ла їв на, учи тель ук -
ра їн ської мо ви та лі те ра ту ри, Сед нів ська
шко ла Усти нів сько го р-ну Кі ро во град -
ської обл..
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко -
го — озна йо ми ти з окре ми ми штри ха ми
до твор чо го пор т ре та Є. Ма ла ню ка, за -
глиби ти ся у світ йо го ін тим ної лі ри ки,
пока за ти кра су по етич но го сло ва, удос ко -
на лю ва ти вмін ня пра цю ва ти з до дат ко вою
лі те ра ту рою, роз ви ва ти на ви ки ана лі зу лі -
рич но го тво ру, ви хо ву ва ти ін те рес до вір -
шів ві до мо го мит ця, по чут тя пре крас но го,
ніж нос ті до жін ки

Роз роб ка уро ку «М. Го голь. Лі те ра тур -
на ді яль ність пись мен ни ка, її зна чен ня
для ук ра їн ської куль ту ри» з ук ра їн ської
лі те ра ту ри в 9-му кла сі
Ільє н ко Оле на Ві та лі їв на, учи тель ук ра їн -
ської мо ви і лі те ра ту ри, 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 на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — озна йо ми ти з по ді я-
ми жит тя та твор чіс тю М. Го го ля, ви хо -
вува ти ін те рес до йо го осо бис тос ті, фор -
мува ти ро зу мін ня міс ця спад щи ни на
по  ру  біж жі куль тур, роз ви ва ти чи таць кий
об рій, під три му ва ти праг нен ня здо бу ва ти
знан ня, ви хо ву ва ти лю бов до лі те ра ту ри,
по чут тя по ва ги до твор чос ті спів віт чиз ни -
ків, роз ви ва ти куль ту ру зв’яз но го мов лен -
ня, пам’ять, ло гіч не мис лен ня, умін ня ра -
ці о наль но ви ко рис то ву ва ти на вчаль ний
час

«Ой, Андрію, да руй нам на дію»
Кап лій Вік то рія Ва си лів на, учи тель ук -

ра їн ської мо ви і 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 — по зна йо ми -
ти з дав нім на род ним зви ча єм про во ди ти
ве чор ни ці та об ря да ми во ро жін ня й ку сан -
ня ка ли ти; ви хо ву ва ти по ва гу та лю бов
до тра ди цій рід но го на ро ду, до ук ра їн ської
на род ної піс ні; 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 зви чаї та об ря ди; роз ви -
ва ти твор чі ак тор ські здіб нос ті

Роз роб ка уро ку «Жит тя та твор чість
Ма рій ки Під гі рян ки» з ук ра їн ської лі те -
ра ту ри в 5-му кла сі
Клим’юк Ярос ла ва Ва си лів на, учи тель ук -
ра їн ської мо ви та лі те ра ту ри, за ступ ник
ди рек то ра з на вчаль но-ви хов ної ро бо ти,
За рі чан ська шко ла На двір нян сько го р-ну
Іва но-Фран ків ської обл..
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв -
лену те му з муль ти ме дій ною під трим кою,
мета яко го — озна йо ми ти з жит тє вим
і твор чим шля хом Ма рій ки Під гі рян ки,

фор му ва ти чи таць кі ін те ре си, умін ня орі -
єн ту ва ти ся у сві ті ди тя чих кни жок; удос ко -
на лю ва ти на вич ки ви раз но го чи тан ня,
умін ня ана лі зу ва ти тво ри; роз ви ва ти мов -
лен ня, твор чу уяву, ви хо ву ва ти по чут тя
лю бо ві та по ва ги до твор чос ті по етів рід но -
го краю, ба жан ня чи та ти їх ні тво ри

Роз роб ка уро ку «З кра сою йти, щоб
кра ще жи ти» з ук ра їн ської лі те ра ту -

ри в 11-му кла сі
Ко биш Те тя на Ле о ні дів на, учи тель ук ра -
їнської мо ви та лі те ра ту ри, Крас но пав -
лівський НВК Ло зів сько го р-ну Хар ків -
ської обл..
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко -
го — про дов жи ти зна йом ст во з Б. І. Анто -
ни чем і йо го по езією; за кріп лю ва ти вмін ня
ана лі зу ва ти, ін тер пре ту ва ти лі рич ні тво ри;
роз ви ва ти кри тич не мис лен ня, уяву, ло гіч -
не мов лен ня; за со ба ми по езії ви хо ву ва ти
лю бов до пре крас но го, праг нен ня до са мо -
вдос ко на лен ня й гар мо ній них сто сун ків
з людь ми та на вко лиш нім сві том

Роз роб ка уро ку «Шев чен ко ві бу ло за -
ма ло слів» з ук ра їн ської лі те ра ту ри в 9-му
кла сі
Кон д ра тен ко Га ли на Олек сі їв на, учи тель
ук ра їн ської мо ви та лі те ра ту ри, Ки їв ська
гім на зія № 34 «Ли бідь» ім. В. Мак си мен 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 — роз ши ри ти знан -
ня про та лан ти Т. Шев чен ка, озна йо ми ти їх
з ета па ми роз вит ку об да ру ван ня Шев чен -
ка-ху дож ни ка, іс то рі я ми на пи сан ня най ви -
знач ні ших ро біт; роз ви ва ти пам’ять, ес те -
тич ний смак, вмін ня са мо стій но до би ра ти
та опра цьо ву ва ти до дат ко вий ма те рі ал; ви -
хо ва ти ша ну до жит тє во го по дви гу Ве ли ко -
го Коб за ря, за ці кав лен ня до ху дож ньої
спад щи ни Т. Шев чен ка, при ще пи ти по чут -
тя пре крас но го

Кон с пект уро ку «Не мо жеш ти сво їм
жит тям до се бе до рів ня тись «з ук ра їн -
ської лі те ра ту ри в 10-му кла сі
Кор нят Окса на Ми ро сла вів на, учи тель ук -
ра їн ської мо ви і лі те ра ту ри, Тер но піль ська
шко ла № 28.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку за дра -
мою-фе є рією Ле сі Укра їн ки «Лі со ва піс ня»

Роз роб ка уро ку «Проб ле ма без ду хов -
нос ті лю ди ни, за сліп ле ної праг нен ням
до на жи ви» з ук ра їн ської лі те ра ту ри
у 8-му кла сі
Кор нят Окса на Ми ро сла вів на, учи тель ук -
ра їн ської мо ви та лі те ра ту ри, Тер но піль-
 ська шко ла № 28.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку за тра гі ко -
ме дією І. Кар пен ка-Ка ро го «Сто ти сяч»

Роз роб ка уро ку «О. Сто ро жен ко.
«Скарб» з ук ра їн ської лі те ра ту ри в 7-му
кла сі
Кор нят Окса на Ми ро сла вів на, учи тель ук -
ра їн ської мо ви та лі те ра ту ри, Тер но піль-
 ська шко ла № 28.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — роз гля ну ти гу мо рис -

тич не, ви кри валь не зоб ра жен ня го лов но го
ге роя, скарб як уза галь не ний об раз щас тя,
по вчаль ний ха рак тер опо ві дан ня

Роз роб ка уро ку «О. Ко би лян ська.
«Зем ля» з ук ра їн ської лі те ра ту ри в 10-му
кла сі
Кор чин ська На та лія Юрі їв на, ви кла дач ук -
ра їн ської мо ви та лі те ра ту ри, Бі ло цер ків -
ський гу ма ні тар но-пе да го гіч ний ко ледж
Ки їв ської обл..
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко -
го — по зна йо ми ти з по віс тю, оха рак те ри -
зу ва ти сус піль но-іс то рич ні умо ви бу ко вин -
сько го се ла у дру гій по ло ви ні XIX ст.; ви -
зна чи ти те му, проб ле ма ти ку, го лов ний
кон ф лікт тво ру, по рів ня ти по дії тво ру й
сьо го ден ня, з’ясу ва ти но ва тор ст во Ко би -
лян ської; роз ви ва ти вмін ня да ва ти гли бо кі
зв’яз ні від по ві ді на по став ле ні за пи тан ня,
ви яв ля ти своє став лен ня до по дій і ге ро їв,
по рів ню ва ти лі те ра тур ні об ра зи

Роз роб ка уро ку «Є. Гу ца ло. «Лось»
з ук ра їн ської лі те ра ту ри в 5-му кла сі
Лу ком ська Жан на Ана то лі їв на, учи тель ук -
ра їн ської мо ви та лі те ра ту ри, Віль нянська
шко ла № 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 та яко го —
озна йо ми ти з жит тям і твор чіс тю пись -
мен ни ка, зміс том йо го опо ві дан ня, на -
вча ти зна хо ди ти та ко мен ту ва ти в опо ві -
дан ні най більш вра жа ю чі фраг мен ти, да -
ва ти оцін ку зоб ра жу ва но му; роз ви ва ти
на вич ки ви раз но го чи тан ня, умін ня пе -
ре ка зу ва ти; при щеп лю ва ти лю бов до сві -
ту при ро ди і лю ди ни в ньо му, ви хо ву ва ти
доб ре й ми ло сер д не став лен ня до на вко -
лиш ніх

Роз роб ка уро ку «І. Кот ля рев ський.
“На тал ка Пол тав ка”» з ук ра їн ської лі те -
ра ту ри в 9-му кла сі
Ма ка рен ко Лю бов Ми ко ла їв на, учи тель
ук ра їн ської мо ви і лі те ра ту ри, 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 — озна йо ми ти з пер -
шим тво ром но вої ук ра їн ської дра ма тур гії;
до по мог ти усві до ми ти її ідей но-мис тець ку
цін ність; роз ви ва ти на вич ки ви раз но го чи -
тан ня дра ма тич них тво рів, їх ана лі зу, ви -
слов лен ня ду мок з при во ду про чи та но го;
ви хо ву ва ти ви со кі мо раль ні якос ті, по чут тя
гід нос ті

Роз роб ка уро ку «Олек сандр Олесь»
з ук ра їн ської мо ви в 5-му кла сі
Ман д зюк Окса на Юрі їв на, учи тель ук ра їн -
ської мо ви та лі те ра ту ри, Хмель ницький
НВК № 10.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко -
го — озна йо ми ти з жит тє вим і твор чим
шля хом пись мен ни ка; вчи ти ро зу мі ти кра -
су ук ра їн ської мо ви, при щеп лю ва ти лю бов
до рід но го сло ва; за ці ка ви ти іс то рією сво го
на ро ду; ви хо ву ва ти по ва гу до іс то рич но го
ми ну ло го; роз ви ва ти вмін ня ана лі зу ва ти
по етич ний твір, удос ко на лю ва ти тех ні ку
ви раз но го чи тан ня; по гли би ти знан ня з те -
о рії лі те ра ту ри
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Роз роб ка уро ку «В. Си мо нен ко «Цар
Плак сій та Лос ко тон». Каз ко ва іс то рія
і су час не жит тя» з ук ра їн ської лі те ра ту ри
в 5-му кла сі
Ми щен ко Іри на Ми ко ла їв на, учи тель ук ра -
їн ської мо ви та лі те ра ту ри, По пів ський
НВК «За галь но ос віт ня шко ла І—ІІІ сту пе -
нів — до шкіль ний на вчаль ний за клад» 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 — учи ти ся ха рак те ри -
зу ва ти го лов них ге ро їв каз ки, по рів ню ва ти
їх ні ха рак те ри, спо со би жит тя та по ве -
дінку, ана лі зу ва ти вчин ки дій о вих осіб;
роз ви ва ти вмін ня ви слов лю ва ти осо бис те
став лен ня до зоб ра жу ва но го, про во ди ти
ана ло гію з су час ним жит тям, удос ко на лю -
ва ти на вич ки ро бо ти в гру пах; ви хо ву ва ти
оп ти міс тич не став лен ня до жит тя, по ва гу
до лю дей

Роз роб ка уро ку «І. Не чуй-Ле виць кий.
«Кай да ше ва сім’я» з ук ра їн ської лі те ра ту -
ри в 10-му кла сі
Му ко воз Іри на Во ло ди ми рів на, учи тель ук -
ра їн ської мо ви та лі те ра ту ри, Бір ків ська
шко ла Змі їв сько го р-ну Хар ків ської обл..
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — звер ну ти ува гу
на ре аліс тич не зма лю ван ня на род но го по -
бу ту й мо ра лі; роз ви ва ти на вич ки ви раз но -
го ко мен то ва но го чи тан ня, ус не зв’яз не
мов лен ня; ви хо ву ва ти ук ра їн ську мен таль -
ність, на ці о наль ний ха рак тер, на род ну мо -
раль і ети ку

Роз роб ка уро ку «Т. Щер ба чен ко «Пуп
Зем лі, або Як Да рин ка світ ря ту ва ла» з ук -
ра їн ської лі те ра ту ри в 5-му кла сі
Оси пен ко Ва лен ти на Ми хай лів на, учи тель
ук ра їн ської мо ви та лі те ра ту ри, Но во -
в’язів ська шко ла Юр’їв сько го р-ну Дніп ро -
пет ров ської обл..
Ано та ція: План-кон с пект уро ку по за клас -
но го чи тан ня на за яв ле ну те му

Роз роб ка уро ку «На шо го цві ту —
по всьо му сві ту» з ук ра їн ської лі те ра ту ри
в 6-му кла сі
Па на сюк Ва лен ти на Тро хи мів на, учи тель
ук ра їн ської мо ви та лі те ра ту ри, Но во во -
лин ська шко ла № 6 Во лин ської обл..
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко -
го — фор му ва ти знан ня про ді ас по ру, при -
чи ни її ви ник нен ня та гео гра фію; ро зу мін -
ня по езій ук ра їн ської ді ас по ри; спри я ти
ви роб лен ню на ви чок за хис ту про ек тів і ви -
раз но го чи тан ня, ідей но-ху дож ньо го ана -
лізу по езій; роз ви ва ти куль ту ру ус но го
мов лен ня, пі зна валь ний ін те рес; ви хо ву ва -
ти по чут тя на ці о наль ної гід нос ті, лю бов
до бать ків щи ни

Роз роб ка уро ку «Тра гі ко ме дія «Сто ти -
сяч» — кла сич ний взі рець ук ра їн сько го
те ат ру ко ри фе їв» з ук ра їн ської лі те ра ту -
ри у 8-му кла сі
Пан чен ко Іри на Вік то рів на, учи тель ук ра -
їн ської мо ви, ук ра їн ської та за ру біж ної лі -
те ра ту ри, Пре лес нян ська шко ла Слов’ян -
сько го р-ну До нець кої обл..
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле ну

те му, ме та яко го — фор му ва ти ці ліс не
сприй нят тя тво ру че рез про ек цію зміс ту
тво ру на мов ний та жит тє вий до свід уч нів;
роз ви ва ти на вич ки ана лі зу тво ру, са мо ос віт -
ньої ді яль нос ті уч нів; ви хо ву ва ти пат рі о тич -
ні по чут тя, пра це люб ність, то ле ран т ність,
по чут тя не на вис ті до будь-яко го шах рай ст ва

Роз роб ка уро ку «В. Вин ни чен ко. «Федь -
ко-ха ла мид ник». Федь ко як осо бистість»
з ук ра їн ської лі те ра ту ри в 6-му кла сі
Па січ ник Ле ся Гри го рів на, учи тель ук ра їн -
ської мо ви та лі те ра ту ри, Чер ка ська шко ла
№ 8.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв -
лену те му, ме та яко го — про дов жи ти опра -
цьо ву ва ти ідей но-ху дож ній зміст опо ві -
дання «Федь ко-ха ла мид ник»; ха рак те ри -
зува ти го лов но го ге роя як осо бис тість,
роз ви ва ти вмін ня ви слов лю ва ти влас ні
мір ку ван ня що до про чи та но го, мис лен ня,
пам’ять, ува гу, кміт ли вість; фор му ва ти
кру го зір, сві то гляд; ви хо ву ва ти ри си доб -
ро ти, чуй нос ті, муж нос ті, від по ві даль нос ті
за до ру че ну спра ву

Роз роб ка уро ку «Л. Кос тен ко. «Річ ка
Ге рак лі та» з ук ра їн ської лі те ра ту ри
в 7-му кла сі
Пи ли пен ко Ла ри са Гри го рів на, учи тель ук -
ра їн ської мо ви та лі те ра ту ри, Фас тів ський
НВК «Лі цей ін фор ма цій них тех но ло гій —
Спе ці а лі зо ва на за галь но ос віт ня шко ла
І–ІІІ сту пе нів № 9» Ки їв ської обл..
Ано та ція: План-кон с пект уро ку з муль ти -
ме дій ною під трим кою, ме та яко го — по -
гли би ти знан ня про твор чість Л. Кос тен ко,
озна йо ми ти зі збір кою «Річ ка Ге рак лі та»;
на вча ти вдум ли во чи та ти по езії; фор му ва -
ти чи таць ку куль ту ру, за галь но люд ські цін -
нос ті; роз ви ва ти на вич ки са мо стій но го
ана лі зу та ар гу мен то ва но го оці ню ван ня
про чи та но го, кри тич не, асо ці а тив не й об -
раз не мис лен ня, уяву, ува гу та пам’ять; ви -
хо ву ва ти лю бов до по етич но го сло ва,
до при ро ди, спри я ти роз вит ко ві ес те тич -
них по чут тів

Роз роб ка уро ку «Усна по рів няль на
ха рак те рис ти ка пер со на жів п’єси

І. 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
По го рі ла Оль га Пет рів на, учи тель ук ра їн -
ської мо ви та лі те ра ту ри, 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 на за яв ле -
ну те му з ме то дич ни ми до дат ка ми, на вчаль -
на ме та яко го — ви вчи ти основ ні особ ли -
вос ті пер шо го дра ма тич но го тво ру но вої
ук ра їн ської лі те ра ту ри, йо го ідей но-те ма -
тич ну спря мо ва ність, ком по зи цію, кон ф -
лікт, удос ко на лю ва ти вмін ня уч нів ха рак те -
ри зу ва ти пер со на жів п’єси, да ва ти оцін ку
їх нім ді ям та вчин кам; вчи ти уч нів здій с ню -
ва ти еле мен ти про ек т ної ді яль ності

Роз роб ка уро ку «І. Фран ко. «Фар бо ва -
ний Лис»
По лі щук Іри на Олек сі їв на, учи тель ук ра -
їнської мо ви та лі те ра ту ри, Со тен ський
НВК Ста нич но-Лу ган сько го р-ну Лу ган -
ської обл..

Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му з муль ти ме дій ною під трим кою (ме -
ді ап ре зен та ція до да єть ся), ме та яко го —
озна йо ми ти з жит тям і твор чіс тю І. Фран -
ка, йо го каз ка ми; за ці ка ви ти тво ра ми пись -
мен ни ка; роз ви ва ти на вич ки за пам’ято -
вуван ня на слух, осмис лен ня по чу то го; ви -
хо ву ва ти пі зна валь ний ін те рес до жит тя
і твор чос ті І. Фран ка, лю бов до книж ки,
захоп лен ня кра сою Укра ї ни

Роз роб ка уро ку «Са мо цві ти лі те ра тур -
ної Ба лак лій щи ни: Л. Та ла лай, В. Сталь -
ний»
Ро ді на Іри на Ана то лі їв на, учи тель ук ра -
їнської мо ви та лі те ра ту ри, Ба лак лій ська
шко ла № 1 ім. О. А. Триз ни Хар ків -
ської обл..
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко -
го — на вча ти ся ви раз но чи та ти по езії, ана -
лі зу ва ти ху дож ні за со би, зна ти жит тє вий
і твор чий шлях Л. Та ла лая й В. Сталь но го;
роз ви ва ти вмін ня пра цю ва ти з до дат ко вою
лі те ра ту рою, ес те тич ні сма ки, спо сте реж -
ли вість, умін ня твор чо мис ли ти, гра мот но
ви слов лю ва ти дум ки, удос ко на лю ва ти на -
вич ки ви раз но го чи тан ня; ви хо ву ва ти по -
чут тя по ша ни до лі те ра ту ри рід но го краю,
ви хо ву ва ти лю бов до бать ків, ро ди ни, тра -
ди цій, при ро ди, ін те рес до на слід ків влас -
ної пра ці, ес те тич ні по чут тя

Роз роб ка уро ку «Вір ші для ді тей
М. Стель ма ха» з ук ра їн ської лі те ра ту ри
в 5-му кла сі
Са ло Вік то рія Ва си лів 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 на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — за охо чу ва ти уч нів
чи та ти й са мо стій но осмис лю ва ти ди тя чу
по езію М. Стель ма ха, ви роб ля ти на вич ки
ви раз но го чи тан ня, роз ви ва ти зв’яз не мов -
лен ня; ви хо ву ва ти лю бов до «бра тів на ших
мен ших», праг нен ня до по ма га ти їм, за хи -
ща ти від крив д ни ків

Роз роб ка уро ку «Жит тє вий і твор чий
шлях І. Фран ка» з ук ра їн ської лі те ра ту ри
в 10-му кла сі
Са рап Окса на Ми ко ла їв на, учи тель ук ра -
їнської мо ви та лі те ра ту ри, Кам’янець-
Поділь ський НВК № 3 Хмель ницької обл..
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко -
го — роз кри ти ве лич жит тя ге ні аль но го
ук ра їн ця; ви світ ли ти ба га то гран ність та -
лан ту; сти му лю ва ти до са мо ос ві ти; ви хо -
вува ти по чут тя пат рі о тиз му; роз ви ва ти
навич ки сприй ма ти ма те рі ал на слух, від -
шу ку ва ти ін фор ма цію, ана лі зу ва ти й син -
те зу ва ти її, ви слов лю ва ти влас ні дум ки;
фор му ва ти со ці аль ну й ко му ні ка тив ну
ком пе тен т нос ті

Роз роб ка уро ку «У світ лі сла ви Коб за -
ря» з ук ра їн ської лі те ра ту ри в 6-му кла сі
Се ме нен ко Оле на Ми ко ла їв на, учи тель ук -
ра їн ської мо ви і лі те ра ту ри, Бер ди чів ська
шко ла № 12 Жи то мир ської обл..
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за -
явлену те му з муль ти ме дій ною під трим кою
(ме ді ап ре зен та ція до да єть ся), ме та
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якого — фор му ва ти сис те му ком пе тен т -
нос тей і ком пе тен цій: зна ти фак ти біо гра -
фії і твор чос ті Т. Шев чен ка, йо го вне сок
у роз ви ток на ці о наль ної і сві то вої куль ту -
ри; про во ди ти по шу ко во-до слід ниць ку ді -
яль ність у га лу зі лі те ра ту ри; ви зна ча ти за -
галь но люд ські цін нос ті, уті ле ні в ху дож ніх
тво рах по ета

Роз роб ка уро ку «Шев чен ко ве ми ло сер -
дя до жі но чої до лі» з ук ра їн ської лі те ра ту -
ри в 9-му кла сі
Стан ко Окса на Се ме нів на, учи тель ук ра їн -
ської мо ви та лі те ра ту ри, Ужго род ська спе -
ці а лі зо ва на шко ла-ін тер нат з по глиб ле ним
ви вчен ням окре мих пред ме тів.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, на вчаль на
ме та яко го — на вчи ти по-но во му чи та ти й
трак ту ва ти по етич ні тво ри; роз кри ти прав -
ди ву іс то рію Укра ї ни; по гли би ти здат ність
від чу ва ти на стрій лі рич но го ге роя; по ка за -
ти роль фоль к ло ру та ре лі гій них мо ти вів
як своє рід но го фі ло соф сько го за ду му; учи -
ти пе ре вті лю ва ти ся в улюб ле ні об ра зи, жи -
ти і спів пе ре жи ва ти ра зом з ге ро я ми

Роз роб ка уро ку «До слід жен ня жит тя
і твор чос ті Ю. Андру хо ви ча» з ук ра їн -
ської лі те ра ту ри в 11-му кла сі
Су лі мен ко На та лія Ми ко ла 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: План-кон с пект уро ку, ме та яко -
го — озна йо ми ти з жит тє вим і твор чим
шля хом пись мен ни ка; з’ясу ва ти те ма тич ні
та жан ро ві особ ли вос ті твор чос ті; за гли -
битись у фі ло соф ське зна чен ня тво рів;
роз ви ва ти вмін ня ана лі зу ва ти ідей но-ху -
дожній зміст, тре ну ва ти пам’ять, ува гу; ви -
хо ву ва ти лю бов до рід но го сло ва, по ва гу
до твор чої спад щи ни пись мен ни ків

Роз роб ка уро ку. «Е. Анді єв ська. «Го во -
рю ща ри ба» з ук ра їн ської лі те ра ту ри
в 6-му кла сі
Тро ян Люд ми ла Ва си лів на, учи тель ук ра їн -
ської мо ви та лі те ра ту ри, Шос т кин ський
НВК № 6 сум ської обл..
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко -
го — озна йо ми ти ся зі зміс том каз ки, усві -
до ми ти її по вчаль ний ха рак тер; на вчи ти ся
оці ню ва ти вчин ки і по ве дін ку дій о вих осіб;
роз ви ва ти вмін ня гра мот но ви слов лю ва ти
дум ки, на во ди ти пе ре кон ли ві ар гу мен ти;
ви хо ву ва ти доб ро ту, то ле ран т не став лен ня
до ближ ньо го, праг ну ти жи ти у гар мо нії
зі сві том

Роз роб ка уро ку «Ко лис ко ва» з ук ра їн -
ської лі те ра ту ри в 6-му кла сі
Хар чен ко Га ли на Фе до рыв на, учи тель ук -
раънської мо ви та лі те ра ту ри, Лу ка шів -
ський НВК Крас но град сько го р-ну Хар -
ківської обл..
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — озна йо ми ти з на род -
ни ми ко лис ко ви ми піс ня ми, їх про від ни ми
мо ти ва ми, роз ви ва ти на вич ки ви раз но го
та вдум ли во го чи тан ня, умін ня ко мен ту ва -
ти зміст, ана лі зу ва ти ху дож ні за со би; ви хо -

ву ва ти по чут тя лю бо ві до сво їх рід них, ша -
ноб ли ве став лен ня до них

Роз роб ка уро ку «Ва силь Бар ка. Жит тє -
вий і твор чий шлях. «Жов тий князь» з ук -
ра їн ської лі те ра ту ри в 11-му кла сі
Шлем ко Ма рія Сте па нів на, ви кла дач ук ра -
їн ської мо ви та лі те ра ту ри, Сня тин ський
ко ледж По діль сько го дер жав но го аг рар но-
тех ніч но го уні вер си те ту, Іва но-Фран ків -
ська обл..
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, на вчаль на
ме та яко го — озна йо ми ти із страд ниць кою
до лею пись мен ни ка-емі гран та, роз кри ти
основ ні ета пи жит тя та твор чос ті; з’ясу -
вати жит тє ву осно ву ро ма ну «Жов тий
князь»; про сте жи ти, як на при кла ді пер со -
на жів від тво ре но дій с ність ук ра їн сько го
се ла під час Го ло до мо ру; фор му ва ти вмін ня
здій с ню ва ти ідей но-ху дож ній ана ліз епіч -
но го тво ру, фор му лю ва ти влас ні ви снов ки,
ана лі зу ва ти ху дож ні об ра зи

Роз роб ка уро ку «Ду хов ні на ча ла у лі -
ри ці по етів рід но го краю» з ук ра їн ської
лі те ра ту ри в 9-му кла сі
Шук лі на Ла ри са Пав лів на, учи тель, Друж -
ків 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 — уза галь ни ти
знан ня з лі те ра ту ри рід но го краю, удос -
ко на ли ти на ви ки ко лек тив но ї ро бо ти,
роз ви ва ти твор чі здіб нос ті, умін ня ви раз -
но го чи тан ня вір шів, са мо стій но го ана лі -
зу ма те рі а лу, полі куль тур ну, ко му ні ка -
тив ну, со ці о куль турну ком пі тен т ність,
ви хо ву ва ти ви со кі мо раль ні та ду хов ні
якос ті осо бис тос ті, ста лий ін те рес до рід -
ної мо ви, ду хов но го на дбан ня сво го на ро -
ду, рід но го краю

Ме то дич на роз роб ка «Ди дак тич ні ма -
те рі а ли при ви вчен ні ро ма ну П. Ку лі -

ша «Чор на ра да» для 9-х кла сів
Юрко ва Окса на Фе до рів на, учи тель ук ра -
їн ської мо ви та лі те ра ту ри, До лин ська шко -
ла Слов’ян сько го р-ну До нець кої обл..
Ано та ція: Кож на ди дак тич на гра, впра ва,
за вдан ня, пред с тав ле ні в роз роб ці, ви ко -
нує різ ні фун к ції — зба га чує пі зна валь -
ний до свід уч нів, роз ви ває ува гу, пам’ять,
мис лен ня, мов лен ня, дає мож ли вість учи -
те ле ві під ви щи ти ак тив ність уч нів, за -
лучи ти па сив них до твор чої ро зу мо вої
діяль нос ті

Кон с пект уро ку «Те ма жі но чої до лі
у твор чос ті Т. Шев чен ка» з ук ра їн ської лі -
те ра ту ри в 9-му кла сі спе ці аль ної шко ли
Яро шен ко Ган на Во ло ди ми рів на, учи тель
ук ра їн ської мо ви та лі те ра ту ри, 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 — до слі ди ти особ ли вос ті те ма ти ки жі -
но чої до лі у твор чос ті Коб за ря; роз кри ти
ідей но-ху дож ній зміст тво рів; оха рак -
тери зу ва ти об раз го лов них ге ро їнь; роз -
ви ва ти куль ту ру зв’яз но го мов лен ня, ло -
гіч ність у мис лен ні, твор чу уяву; умін ня
ви ва же но і ґрун тов но ви сло ви ти ся; ви хо -
ву ва ти по ва гу до ук ра їн ської жін ки, ри си

чуй нос ті, доб ро ти, лю дя нос ті, зне важ ли ве
став лен ня до під ступ ниц т ва, зра ди

Укра їн ська мо ва

Роз роб ка уро ку «Якіс ні при кмет ни ки
і сту пе ні їх по рів нян ня» з ук ра їн ської мо -
ви в 6-му кла сі
Андрі єн ко Люд ми ла Ми ко ла їв на, учи тель
ук ра їн ської мо ви та лі те ра ту ри, Бі ло зер -
ська шко ла № 13 Доб ро піль ської міськ ра ди
До нець кої обл..
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв -
лену те му з муль ти ме дій ною під трим кою,
ме та яко го — фор му ван ня по нять про сту -
пе ні по рів нян ня при кмет ни ків, умін ня
утво рю ва ти ви щий і най ви щий сту пе ні по -
рів няння, зна ня пра виль но го на пи сан ня
при кметни ків ви що го і най ви що го сту пе -
нів; зба га чен ня та роз ши рен ня слов ни ко -
во го за па су, роз вит ку зв’яз но го мов лен ня;
ви хо ван ня куль ту ри мов лен ня

Роз роб ка уро ку «Одно рід ні чле ни ре -
чен ня» з ук ра їн ської мо ви у 8-му кла сі
Ба бій Світ ла на Іва нів на, учи тель ук ра їн -
ської мо ви та лі те ра ту ри, Ста ро ниж бір ків -
ська шко ла Гу ся тин 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, на вчаль на ме та яко го — по гли би -
ти знан ня про од но рід ні чле ни ре чен ня,
з’ясу ва ти їх озна ки, ви ди зв’яз ку між ни ми;
ви роб ля ти вмін ня пра виль но ін то ну ва ти
ре чен ня з од но рід ни ми чле на ми ре чен ня,
роз став ля ти роз ді ло ві зна ки

Роз роб ка уро ку «К. Пе ре ліс на. «Доб -
рий дят лик» з ук ра їн ської мо ви в 2-му
кла сі
Бі лець ка Ла ри са Алі мів на, учи тель по чат -
ко вих кла сів, Хар ків ська шко ла № 91.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко -
го — озна йо ми ти з жит тям зи му ю чих пта -
хів, їх при сто су ван ням до зи ми, роз ши ри ти
знан ня про ко ристь, яку при но сить дя тел;
удос ко на лю ва ти на вич ки пра виль но го сві -
до мо го, ви раз но го чи тан ня, роз ви ва ти мов -
лен ня, зба га чу ва ти слов ни ко вий за пас,
при щеп лю ва ти лю бов до при ро ди, ба жан -
ня до по ма га ти пташ кам

Роз роб ка уро ку «Основ ні спо со би сло -
вот во ру» з ук ра їн ської мо ви в 5-му кла сі
Бой чук Те тя на Ми ко ла їв на, учи тель ук ра -
їн ської мо ви та лі те ра ту ри, Кри во різь ка
шко ла № 90 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 та по гли -
би ти знан ня про змі ню ван ня слів, спо со би
сло вот во ру; ви роб ля ти на вич ки тво рен ня
слів різ ни ми спо со ба ми; удос ко на ли ти
вмін ня за сто со ву ва ти знан ня для роз в’я -
зан ня но вих пі зна валь них і прак тич них за -
вдань; роз ви ва ти пра во пис ну пиль ність;
ви хо ву ва ти лю бов та по ва гу до рід ної кра ї -
ни, міс та, мо ви

Роз роб ка уро ку «Уза галь нен ня й сис те -
ма ти за ція ви вче но го із лек си ко ло гії і фра -
зе о ло гії» з ук ра їн ської мо ви в 5-му кла сі

КАТАЛОГ ПЕДАГОГІЧНИХ МАТЕРІАЛІВ

Усі представлені роботи опубліковані на веб-сайті видавництва:
http://osvita.ua/school/lessons_summary/Каталог «Відкритий урок» #01’ 201762



Ва сько На та лія Ми хай лів на, учи тель ук ра -
їн ської мо ви та лі те ра ту ри, Хар ків ська
шко ла № 131.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на вчаль на
ме та яко го — уч ні уза галь ню ють і сис те ма -
ти зу ють ви вче не; удос ко на лю ють на вич ки
прак тич но го ви ко ри стан ня знань: ви зна ча -
ють лек сич не зна чен ня сло ва, роз різ ня ють
од но знач ні й ба га то знач ні сло ва, ба га то -
знач ні сло ва й омо ні ми; бу ду ють ан то ні міч -
ні па ри, си но ні міч ні ря ди; зна хо дять у тек -
с ті фра зе о ло гіз ми

Роз роб ка уро ку «Тво рен ня форм сту пе -
нів по рів нян ня при кмет ни ків» з ук ра їн -
ської мо ви в 6-му кла сі
Ва цик Ори ся Ми ро лю бів на, учи тель ук ра -
їн ської мо ви та лі те ра ту ри, За рі чан ська
шко ла На двір нян 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 пра виль но
утво рю ва ти фор ми ви що го й най ви що го
сту пе нів по рів нян ня якіс них при кмет ни -
ків, умін ня зна хо ди ти в тек с тах при -
кметни ки, да ва ти їм ха рак те рис ти ку; по -
глиб лю ва ти знан ня про фо не тич ні змі ни
при тво рен ні ви що го сту пе ня по рів нян ня;
фор му ва ти са мо стій ність суд жень; ви -
хову ва ти то ле ран т не став лен ня до мо ви,
від по ві даль ність за збе ре жен ня кра си
при ро ди

Роз роб ка уро ку «Одно рід ні чле ни ре -
чен ня. Роз ді ло ві зна ки при од но рід -

них чле нах ре чен ня» з ук ра їн ської мо ви
у 8-му кла сі
Гри гор’єва Га ли на Бо ри сів на, учи тель ук -
ра їн ської мо ви і лі те ра ту ри, Хар ків ська
шко ла № 28.
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 знан ня
про ре чен ня од но рід ни ми чле на ми; удос -
ко на лю ва ти вмін ня зна хо ди ти ре чен ня
з од но рід ни ми чле на ми; роз ви ва ти вмін ня
ста ви ти роз ді ло ві зна ки, кон ст ру ю ва ти ре -
чен ня; роз ви ва ти ува гу, пам’ять, ло гіч не
мис лен ня, зба га чу ва ти й уточ ню ва ти слов -
ни ко вий за пас

Роз роб ка уро ку «Сло во та йо го лек -
сич не зна чен ня» з ук ра їн ської мо ви

в 10-му кла сі
Гу ба Юлія Іва нів на, ви кла дач, Ма ло вис то -
роп ський ко ледж іме ні П. С. Ри бал ка Сум -
сько го на ці о наль но го аг рар но го уні вер си -
те ту, Ле бе дин ський р-н Сум ської обл..
Ано та ція: 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 — роз ши ри ти та по гли би ти знан ня
про лек сич не зна чен ня сло ва, роз кри ти
сино ні міч не ба гат ст во мо ви, сти ліс тич ні
за со би лек си ко ло гії та фра зе о ло гії, роз по -
віс ти про роль фра зе о ло гіз мів у мов лен ні,
на вчи ти роз різ ня ти од но знач ні та ба га то -
знач ні сло ва, па ро ні ми, ан то ні ми; роз ви ва -
ти мис лен ня, уяву, твор чі здіб нос ті

Роз роб ка уро ку «Сти ліс тич не за бар в -
лен ня гра ма тич них по нять і форм.

По нят тя ро ду, чис ла» з ук ра їн ської мо ви
в 10-му кла сі
Гу ба Юлія Іва нів на, ви кла дач, Ма ло вис то -
роп ський ко ледж іме ні П. С. Ри бал ка Сум -
сько го на ці о наль но го аг рар но го уні вер си -
те ту, Ле бе дин ський р-н Сум ської обл..
Ано та ція: План-кон с пект уро ку з муль ти -
ме дій ною під трим кою та ме то дич ни ми
додат ка ми, на вчаль на ме та яко го — по гли -
би ти знан ня про сис те му час тин мо ви, сти -
ліс тич ні за со би мор фо ло гії, вчи ти ха рак те -
ри зу ва ти гра ма тич ні по нят тя і фор ми, роз -
ви ва ти мис лен ня, уяву, твор чі здіб нос ті,
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 мо ви,
пра виль но вжи ва ти їх у 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

Роз роб ка уро ку «При слів’я та при каз -
ки» з ук ра їн ської лі те ра ту ри в 5-му кла сі
Да цен ко Іри на Да ни лів на, учи тель ук ра їн -
ської мо ви та лі те ра ту ри, Вар вин ська рай -
он на гім на зія 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 ї ти по нят тя про
при слів’я та при каз ки, особ ли вос ті їх по -
будо ви, спри я ти за лу чен ню шко ля рів до
скар б ни ці на род ної муд рос ті; ви хо ву ва ти
по чут тя мі ри та пре крас но го че рез лю бов
до на род ної твор чос ті

Роз роб ка уро ку «Без тру да не ма пло -
да» з ук ра їн ської мо ви в 6-му кла сі
Дов жен ко Ал ла Пет рів на, учи тель ук ра їн -
ської мо ви та лі те ра ту ри, Скель ківська
шко ла Ва си лів сько го р-ну За по різь кої обл..
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко -
го — по гли би ти знан ня про спо со би тво -
рен ня при кмет ни ків, умін ня пра виль но го
на пи сан ня склад них при кмет ни ків, по яс -
ню ва ти пра вил ор фо гра ми; зна хо ди ти і ви -
прав ля ти по мил ки у пра во пи сі склад них
при кмет ни ків; роз ви ва ти вмін ня зі став -
ляти, по рів ню ва ти, мо де лю ва ти й кон ст ру -
ю ва ти мов ні яви ща, ло гіч не мис лен ня,
зв’яз не мов лен ня; ви хо ву ва ти лю бов до
рід но го сло ва, до пра ці, по ва гу до лю дей
різ них про фе сій

Роз роб ка уро ку «Фо не ти ка» з ук ра їн -
ської мо ви в 5-му кла сі
Дуб нюк Зоя Іва нів на, ди рек тор, учи тель
ук ра їн ської мо ви та лі те ра ту ри, Брат ський
НВК «ЗОШ І—ІІІ сту пе нів-ДНЗ» По кров -
сько го р-ну Дніп ро пет ров ської обл..
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко -
го — уза галь ни ти ві до мос ті про зву ки мо -
ви, їх при зна чен ня; удос ко на ли ти на вич ки
ви мов лян ня дзвін ких—глу хих, м’яких—
твер дих при го лос них, зву ків [г], [ґ], умін ня
роз різ ня ти їх у сло вах; ак ту а лі зу ва ти знан -
ня про бук ви й зву ки; спри я ти роз вит ку
мов лен ня, умін ня ви слов лю ва тись; упро -
вад жу ва ти ін фор ма цій но-ко му ні ка тив ні
тех но ло гії в на вчаль ний про цес; ви хо ву ва -
ти по ва гу до ба гат ст ва рід ної мо ви

Роз роб ка уро ку «Роз ви ток зв’яз но го
мов лен ня. Ужи ван ня чис лів ни ків на по -
зна чен ня ча су і дат» з ук ра їн ської мо ви
в 6-му кла сі

Ємець Люд ми ла Ми ко ла їв на, учи тель ук -
ра їн ської мо ви, Ні ко поль ська шко ла № 10
Дніп ро пет ров ської обл..
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — на вчи ти вжи ва ти
і бу ду ва ти ре чен ня з чис лів ни ка ми на по -
зна чен ня ча су і дат; сфор му ва ти на вич ки
пра виль но узгод жу ва ти чис лів ни ки з ін ши -
ми час ти на ми мо ви, пра виль но утво рю ва ти
фор ми чис лів ни ків та вжи ва ти їх у мов лен -
ні; роз ви ва ти мов лен ня і ло гіч не мис лен ня,
умін ня пра цю ва ти з під руч ни ком та ін ши -
ми дже ре ла ми, ви ді ля ти го лов не, ло гіч но
та зро зу мі ло ви слов лю ва ти дум ку, ана лі зу -
ва ти й по рів ню ва ти мов ні яви ща; спо сте -
реж ли вість, уваж ність, ви хо ву ва ти дбай ли -
ве став лен ня до чис то ти своєї мо ви

Роз роб ка уро ку «Ді єс ло во» з ук ра їн -
ської мо ви у 7-му кла сі
Же ва га На та лія Пет рів на, учи тель ук ра їн -
ської мо ви, 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 -
лену те му, ме та яко го — по гли би ти й
сис тема ти зу ва ти знан ня про ді єс ло во,
удос ко на ли ти вмін ня ви зна ча ти час,
спо сіб, вид ді єс лів, зна хо ди ти їх у тек с ті
й ви ко рис то ву ва ти в мов лен ні; роз ви ва -
ти ло гіч не та твор че мис лен ня, пам’ять;
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 ви хо ву ва -
ти лю бов до на дбань сво го на ро ду та рід -
но го краю

Збір ник дик тан тів на ці о наль но-пат -
рі о тич ної те ма ти ки з ук ра їн ської мо -

ви для 5-х — 11-х кла сів
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: За про по но ва ні тек с ти спри я ти -
муть гу ма ніс тич но му ви хо ван ню, ви хо ван -
ню на ці о наль но-пат рі о тич них і мо раль них
за галь но люд ських цін нос тей уч нів. У пе -
ред мо ві по да но кри те рії оці ню ван ня, що
до по мо же об’єк тив но оці ни ти якість знань
уч нів, рі вень сфор мо ва них ком пе тен т нос -
тей і ком пе тен цій

Роз роб ка цик лу уро ків «Пра во пис при -
слів ни ків» з ук ра їн ської мо ви в 7-му кла сі
Зу ді хі на Ві та Во ло ди ми рів на, учи тель ук ра -
їн ської мо ви й лі те ра ту ри та за ру біж ної
літе ра ту ри, Скрип чин ська шко ла Ко зе -
лець ко го р-ну Чер ні гів ської обл..
Ано та ція: Пла ни-кон с пек ти уро ків з те ми
«Пра во пис при слів ни ків»

Роз роб ка уро ку «Без осо бо ві ді єс ло ва»
з укра вїн ської мо ви в 7-му кла сі
Кан да ла Оле на Іва нів на, учи тель ук ра їн -
ської мо ви і лі те ра ту ри, Ми ко ла їв ська шко -
ла Пет ро пав лів сько го р-ну Дніп ро пет ров -
ської обл..
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — озна йо ми ти з без -
осо бо ви ми ді єс лів ни ми фор ма ми; фор му -
ва ти за галь но піз на валь ні вмін ня зна хо ди -
ти ці ді єс лів ні фор ми в тек с тах, умін ня
роз різ ня ти осо бо ві й без осо бо ві ді єс ло ва,
ви зна ча ти їх мор фо ло гіч ні озна ки; роз ви -
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ва ти твор чі вмін ня ви ко ри с тання ді єс лів -
них форм на -но, -то у ви слов люван нях; ви -
хо ву ва ти по ва гу до ма те рі аль ної й ду хов ної
куль ту ри схід них слов’ян

Роз роб ка уро ку «Склад не ре чен ня»
з ук ра їн ської мо ви в 11-му кла сі
Клю є ва Окса на Ми ко ла їв на, учи тель ук ра -
їн ської мо ви та лі те ра ту ри, Сум ська гім на -
зія № 1.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко -
го — по гли би ти й уза галь ни ти знан ня про
склад ні ре чен ня, їх струк ту ру, смис ло ві
і син так сич ні зв’яз ки між час ти на ми склад -
них кон ст рук цій; за крі пи ти знан ня про
пра ви ла по ста нов ки роз ді ло вих зна ків
у ССР, СПР, БСР; ви хо ву ва ти по ва гу до на -
род ної мо ра лі, ро зу мін ня за галь но люд -
ських цін нос тей, роз ви ва ти твор че мис -
лен ня, зв’яз не мов лен ня

Роз роб ка уро ку «Ве ли ка бук ва і лап ки
у влас них на звах» з ук ра їн ської мо ви
в 6-му кла сі
Ко валь Ні на Ми ко ла їв на, учи тель ук ра їн -
ської мо ви та лі те ра ту ри, Вар вин ська рай -
он на гім на зія Чер ні гів ської обл..
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв -
лену те му, ме та яко го — по глиб лю ва ти
знан ня шко ля рів про ве ли ку бук ву і лап ки
у влас них на звах, удос ко на лю ва ти від по -
від ні ор фо гра фіч ні вмін ня й на вич ки

Роз роб ка уро ку «Одно рід ні чле ни ре -
чен ня» з ук ра їн ської мо ви у 8-му кла сі
Ко ло мій чен ко Окса на Вік то рів на, вчи тель
ук ра їн ської мо ви та лі те ра ту ри, Гло до ська
шко ла Но во ук ра їн 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 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 й на вич ки зна хо -
ди ти од но рід ні чле ни ре чен ня в тек с ті; пра -
виль но ви ко рис то ву ва ти їх у мов лен ні; роз -
став ля ти роз ді ло ві зна ки, пра виль но ін то -
ну ва ти ре чен ня; роз ви ва ти ува гу й ін те рес
до рід ної мо ви, мис лен ня, твор чість; зба га -
чу ва ти лек си ку; ви хо ву ва ти уваж ність,
охай ність, точ ність

Роз роб ка уро ку «Сис те ма ти за ція та
уза галь нен ня знань з те ми «Ді єс ло во»
з ук ра їн ської мо ви в 7-му кла сі
Крав чен ко На та лія Дмит рів на, учи тель
укра їн ської мо ви та лі те ра ту ри, Ви со -
чинівська філія Змі їв сько го лі цею № 1
ім. З. К. Слю са рен ка Хар ків ської обл..
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко -
го — сис те ма ти зу ва ти та уза галь ни ти ві до -
мос ті про ді єс ло во; удос ко на лю ва ти вмін ня
зна хо ди ти ді єс ло ва в ре чен ні, ужи ва ти їх
у мов лен ні, збіль шу ва ти ак тив ний слов ни -
ко вий за пас уч нів; роз ви ва ти пам’ять, ува -
гу, куль ту ру пись ма; удос ко на лю ва ти на -
вич ки ро бо ти в па рі; ви хо ву ва ти лю бов
до рід ної мо ви

Роз роб ка уро ку «При слів ник» з ук ра -
їн ської мо ви в 7-му кла сі
Ку та се вич Ва лен ти на Дмит рів на, учи тель
ук ра їн ської мо ви та лі те ра ту ри, 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 — уза галь ни ти та зба -
га ти ти знан ня про при слів ник, удос ко на -
лю ва ти вмін ня пи са ти гра мот но; роз ви ва ти
мис лен ня, кміт ли вість, ін ди ві ду аль ні здіб -
нос ті; при щеп лю ва ти лю бов і по ва гу до жи -
во го сло ва, ви хо ву ва ти му зич ні сма ки

Роз роб ка уро ку «Імен ник як час ти на
мо ви» з ук ра їн ської мо ви в 6-му кла сі
На за рен ко На та ля Гри го рів на, учи тель ук -
ра їн 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 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 й сис те ма ти зу ва ти знан ня
з те ми «Імен ник як час ти на мо ви», роз ви -
ва ти вмін ня ана лі зу ва ти мов ний ма те рі ал,
пе ре ві ри ти рі вень на вчаль них до сяг нень
з те ми; фор му ва ти жит тє ві ком пе тен т нос ті
уч нів; роз ви ва ти твор чі здіб нос ті, ви хо ву -
ва ти лю бов до Бать ків щи ни, рід но го сло ва

Роз роб ка уро ку «Імен ник як час ти на
мо ви» з ук ра їн ської мо ви в 6-му кла сі
На за рен ко На та ля Гри го рів на, учи тель ук -
ра їн 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 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 пра во пис імен -
ників; з’ясу ва ти рі вень здо бу тих знань
і вмінь з те ми; роз ви ва ти ло гіч не мис лен ня,
пам’ять; фор му ва ти мов лен нє ві ком пе тен -
ції, удос ко на лю ва ти на вич ки са мо стій ної
ро бо ти

Роз роб ка уро ку «Двок рап ка та ти ре
в без спо луч ни ко во му склад но му ре чен ні»
з ук ра їн ської мо ви в 9-му кла сі
На за рен ко На та ля Гри го рів на, учи тель ук -
ра їн 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 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 — озна йо ми ти з ві до мос тя ми про
пра ви ла вжи ван ня двок рап ки та ти ре
в без спо луч ни ко во му склад но му ре чен ні,
роз ви ва ти пун к ту а цій ну гра мот ність;
форму ва ти вмін ня ви зна ча ти від по від ні
пун к то гра ми; удос ко на лю ва ти на вич ки
кон ст ру ю ва ти й ана лі зу ва ти ре чен ня цьо го
ти пу, пун к ту а цій ні на вич ки

Роз роб ка уро ку «Ді єп рис лів ни ко вий
зво рот. Ко ма при ді єп рис лів ни ко во му
зво ро ті та оди нич но му ді єп рис лів ни ку»
з ук ра їн ської мо ви в 7-му кла сі
Ні кі ті на Ал ла Ва си лів на, учи тель ук ра -
їнської мо ви та лі те ра ту ри, Крас нен ська
шко ла Ке ги чів сько го р-ну Хар ків -
ської обл..
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, на вчаль на
ме та яко го — по глиб лю ва ти знан ня про ді -
єп рис лів ник, удос ко на лю ва ти на вич ки
роз різ нен ня ді єп рик мет ни ків і ді єп рис лів -
ни ків; учи ти зна хо ди ти та від ок рем лю ва ти
ді єп рис лів ни ко ві зво ро ти та оди нич ні ді єп -
рис лів ни ки в ре чен нях, до три му ва ти ся ін -

то на ції ре чень; фор му ва ти на вич ки кон ст -
ру ю ван ня прос тих ре чень з ді єп рис лів ни -
ко ви ми зво ро та ми та за мі ни їх склад ни ми
ре чен ня ми з під ряд ним об ста вин ни ми

Роз роб ка уро ку «Склад но су ряд не ре -
чен ня» з ук ра їн ської мо ви в 9-му кла сі
Па ла мар чук Те тя на Во ло ди ми рів на, учи -
тель ук ра їн ської мо ви та лі те ра ту ри, Ягня -
тин ська шко ла Ру жин 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 — за крі пи ти по нят -
тя про склад но су ряд не ре чен ня, по яс ни ти,
яки ми спо луч ни ка ми з’єд ну ють ся йо го
час ти ни; на вча ти роз піз на ва ти склад но су -
ряд ні ре чен ня, ви зна ча ти в них гра ма тич ні
осно ви, роз ря ди спо луч ни ків, яки ми з’єд -
ну ють ся час ти ни склад но су ряд но го ре чен -
ня; роз ви ва ти ува гу, пам’ять, об раз не мис -
лен ня; ви хо ву ва ти лю бов та по ва гу до рід -
ної зем лі, до міс ця, де ти на ро див ся

Роз роб ка уро ку «Звер тан ня не по ши ре -
ні і по ши ре ні» з ук ра їн ської мо ви у 8-му
кла сі
Си до рен ко Ін на Вік то рів на, учи тель, Ки є -
во-Пе чер ський лі цей № 171 «Лі дер».
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 звер тан ня, удос ко -
на лю ва ти вмін ня ви зна ча ти звер тан ня
в ре чен нях, пра виль но ін то ну ва ти ре чен ня
зі звер тан ня ми в ре чен нях з ри то рич ни ми
звер тан ня ми, ужи ва ти роз ді ло ві зна ки
в ре чен нях зі звер тан ня ми; роз ви вати ува -
гу, ло гіч не мис лен ня, емо цій ну сфе ру

Роз роб ка уро ку «По ки жи ве мо ва —
жи ти ме на род» з ук ра їн ської мо ви в 10-му
кла сі
Ско ро ба гать ко Олек сан д ра Ти мо фі їв на,
учи тель ук ра їн ської мо ви та лі те ра ту ри,
Чу гу їв ська шко ла № 1 ім І. Ю. Рє пі на Хар -
ків ської обл..
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — ви яви ти вмін ня ви -
клас ти пе ред слу ха ча ми суть пи тан ня, ви -
ді лив ши го лов не, ви сло ви ти своє став лен -
ня до ньо го, да ти оцін ку, під крес лив ши
зна чу щість і важ ли вість по ру ше них
проблем; спри я ти фор му ван ню яс к ра вих
осо бис тос тей, не по втор них ін ди ві ду аль -
нос тей; ви хо ву ва ти на ці о наль ну са мо сві -
до мість

Роз роб ка уро ку «Віч не сло во Коб за ря
(асин де тон у тво рах Т. Шев чен ка)» з ук ра -
їн ської мо ви в 9-му кла сі
Смик На дія Ми ко ла їв на, учи тель ук ра їн -
ської мо ви та лі те ра ту ри, Оржиць ка шко ла
ім. І. Я. Фран ка 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, ме та яко го — уза галь ни ти та сис -
те ма ти зу ва ти ви вче не про без спо луч ни ко -
ве склад не ре чен ня на ма те рі а лі по езій
Т. Шев чен ка, удос ко на лю ва ти вмін ня за -
сто со ву ва ти здо бу ті знан ня на прак ти ці,
на вич ки са мо стій ної ро бо ти, кон ст ру ю -
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ван ня без спо луч ни ко вих склад них ре чень,
ви кори стан ня їх у зв’яз но му мов лен ні; ви -
хо ву ва ти ша ну та ін те рес до віч но го сло ва
Коб за ря

Роз роб ка уро ку «Сло вос по лу чен ня. Ти -
пи під ряд но го зв’яз ку: узгод жен ня, ке ру -
ван ня, при ля ган ня» з ук ра їн ської мо ви
для 8-го кла су
Сні гур Іри на Гри го рів на, учи тель ук ра їн -
ської мо ви й лі те ра ту ри, 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 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 уч нів про сло вос -
по лу чен ня, йо го бу до ву; на вчи ти роз різ -
ня ти під ряд ний і су ряд ний зв’язок, ти пи
під ряд но го зв’яз ку; сфор му ва ти на вич ки
пра виль но го ви зна чен ня різ них ви дів під -
ряд но го зв’яз ку, кон ст ру ю ва ти сло вос по -
лу чен ня з ни ми; роз ви ва ти твор чі здіб -
нос ті; ви хо ву ва ти ви со ку куль ту ру мов -
лен ня

Роз роб ка уро ку «Ді єс ло во як са мо стій -
на час ти на мо ви. Тре ну валь ні впра ви»
з ук ра їн ської мо ви в 7-му кла сі
Сні гур Іри на Гри го рів на, учи тель ук ра їн -
ської мо ви й лі те ра ту ри, 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 на за яв ле -
ну те му з муль ти ме дій ною під трим кою (ме -
ді ап ре зен та ція до да єть ся), ме та яко го —
уза галь ни ти знан ня про ді єс ло во як час ти -
ну мо ви, за кріп лю ва ти вмін ня пра виль но
вжи ва ти ді єс ло ва в різ них осо бо вих фор -
мах в ус но му та пи сем но му мов лен ні; роз -
ви ва ти вмін ня ство рю ва ти ви слов лю ван ня,
ви ко рис то ву ю чи різ но ма ніт ні за со би ви -
раз нос ті мо ви; ви хо ву ва ти від чут тя по тре -
би в здо бут ті знань

Роз роб ка за нят тя «Ужи ван ня і пра во -
пис ін шо мов них слів» з ук ра їн ської мо ви
в 10-му кла сі
Со лов’єн ко Оль га Фе до рів на, ви кла дач ук -
ра їн ської мо ви та лі те ра ту ри, Тех ні кум
про мис ло вої ав то ма ти ки 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 — ви ро би ти сис те му по гля дів що до вжи -
ван ня ін шо мов них слів; ви зна чи ти основ ні
ти пи по ми лок у вжи ван ні за по зи че них
слів, з’ясу ва ти при чи ни по яви їх; по вто ри -
ти склад ні ви пад ки пра во пи су ін шо мов них
слів, удос ко на ли ти пра во пис ні на вич ки;
роз ви ва ти ко му ні ка тив ні на вич ки, умін ня
са мо стій но мис ли ти, ар гу мен то ва но до -
води ти дум ки; удос ко на лю ва ти на вич ки
опе ра тив но го тем пу ро бо ти; роз ви ва ти
твор чий по тен ці ал; ви хо ву ва ти по ва гу
до рід ної мо ви

Роз роб ка уро ку «Одно рід ні чле ни ре -
чен ня та роз ді ло ві зна ки при них» з ук ра -
їн ської мо ви в 11-му кла сі
Стре мо у хо ва Люд ми ла Бо ри сів на, ви кла -
дач ук ра їн ської мо ви і лі те ра ту ри, Ма рі у -
поль ський ме ха ні ко-ме та лур гій ний ко -

ледж При азов сько го дер жав но го тех ніч но -
го уні вер си те ту 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 знан ня
про од но рід ні чле ни ре чен ня, роз ді ло ві
зна ки при них; фор му ва ти вмін ня роз піз -
на ва ти од но рід ні чле ни ре чен ня, пра виль -
но ін то ну ва ти ре чен ня з од но рід ни ми чле -
на ми, вмі ти пра виль но роз став ля ти від по -
від ні роз ді ло ві зна ки; ви хо ву ва ти куль ту ру
мов лен ня, лю бов до по етич но го сло ва,
спри я ти фор му ван ню ес те тич них сма ків,
куль ту ри, на ці о наль ної сві до мос ті

Роз роб ка уро ку «І. Фран ко. «У до ли ні
се ло ле жить» з ук ра їн ської мо ви в 9-му
кла сі спе ці аль ної шко ли
Удо ви чен ко Світ ла на Ві та лі їв на, учи тель,
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 — по гли би ти знан ня ді -
тей про жит тя і твор чість І. Фран ка; да ти
уяв лен ня ді тям про тяж ке жит тя се лян
на фо ні по хму ро го пей за жу; роз ви ва ти
умін ня ви раз но чи та ти, фор му ва ти умін ня
ана лі зу ва ти вір шо ва ні тво ри; ко ри гу ва ти
пам’ять; ви хо ву ва ти че рез об раз не сло во
по чут тя лю бо ві до сво го на ро ду, до Укра ї -
ни, до твор чос ті І. Я. Фран ка

Роз роб ка уро ку «За галь на ха рак те рис -
ти ка час тин мо ви. Імен ник» з ук ра їн ської
мо ви в 6-му кла сі
Хар чен ко Та ма ра Ва си лів на, учи тель ук ра -
їн ської мо ви та лі те ра ту ри, 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 — ак ту а лі зу ва ти знан ня про кла си фі ка -
цію час тин мо ви; фор му ва ти вмін ня роз піз -
на ва ти час ти ни мо ви, по вто ри ти й по гли би -
ти знан ня про імен ник, на вич ки ви зна чен ня
йо го мор фо ло гіч них ознак; фор му ва ти
вмін ня зна хо ди ти імен ни ки в тек с тах, ви -
зна ча ти їх роль у ре чен нях; роз ви ва ти ува гу,
пам’ять, мис лен ня; зба гачу ва ти слов ни ко -
вий за пас; ви хо ву ва ти лю бов до пра ці, умін -
ня пра цю ва ти в ко лекти ві

Роз роб ка уро ку «Ді єс ло во» з ук ра їн -
ської мо ви в 7-му кла сі
Чиж Ва лен ти на Ва си лів на, учи тель ук ра їн -
ської мо ви та літ ра ту ри, Ви со ко піль с ка
шко ла Хер сон 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 по гли би ти, сис те ма ти зу ва ти
та уза галь ни ти ві до мос ті про ді єс ло во; фор -
му ва ти вмін ня пра виль но пи са ти ді єс ло ва
в різ них осо бо вих фор мах; роз ви ва ти
пам’ять, ува гу, ло гіч не й об раз не мис лен ня;
ви хо ву ва ти по чут тя ко лек ти віз му, від по ві -
даль нос ті за спра ву, яку ви ко ну єш

Роз роб ка уро ку «Пря ма мо ва. Роз ді -
ло ві зна ки при пря мій мо ві» з ук ра їн -

ської мо ви в 5-му кла сі
Швид ка Світ ла на Пет рів на, учи тель ук ра -
їн ської мо ви та лі те ра ту ри, Но во кос тян ти -
нів ська шко ла Брат 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 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 пря му мо ву; роз -
гля ну ти пра ви ла по ста нов ки роз ді ло вих
зна ків при пря мій мо ві; фор му ва ти вмін ня
роз різ ня ти пря му мо ву та сло ва ав то ра;
роз ви ва ти пі зна валь ні ін те ре си уч нів; ло -
гіч не мис лен ня, мов лен нє ві на вич ки; ви хо -
ву ва ти ін те рес до на ці о наль них зви ча їв,
тра ди цій, об ря дів і свят

Роз роб ка уро ку «Кві ти час то нам го -
во рять втри чі біль ше, ніж сло ва» з ук -

ра їн ської мо ви в 10-му кла сі
Шпак Ва лен ти на Ми ко ла їв на, учи тель ук -
ра їн ської мо ви й лі те ра ту ри, Єміль чинська
шко ла № 1 Жи то мир ської обл..
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та
якого — удос ко на лю ва ти мов лен нє во-
мислин нє ві вмін ня усві дом лю ва ти те му,
основ ну дум ку, ло гі ку ви кла ду, тип і стиль
мов лен ня у ви слов лю ван ні; роз кри ти сим -
во ліч не зна чен ня об ра зу ма ку; фор му ва ти
вмін ня бу ду ва ти тек с ти в ху дож ньо му стилі;
роз ви ва ти зв’яз не мов лен ня, уяву, твор чі
здіб нос ті; удос ко на лю ва ти знан ня з ор фо -
гра фії, пун к ту а ції, сти ліс ти ки, лек си ки; ви -
хо ву ва ти еко ло гіч ну гра мот ність, лю бов
до при ро ди, дбай ли ве став лен ня до неї

Ме то дич на роз роб ка «Збір ник вправ
і за вдань з роз вит ку мов лен ня» з ук ра їн -
ської мо ви в 5-х — 11-х кла сах
Юрко ва Окса на Фе до рів на, учи тель ук ра -
їн ської мо ви та лі те ра ту ри, До лин ська шко -
ла Слов’ян сько го р-ну До нець кої обл..
Ано та ція: За про по но ва ні впра ви і за вдан -
ня ак ти ві зу ють пі зна валь ну ді яль ність
і спри яють ви роб лен ню вмінь ви ко рис то -
ву ва ти об раз ні за со би ви раз нос ті, роз -
ширю ва ти, по пов ню ва ти ак тив ну лек си ку
ді тей, фор му ва ти по нят тя про вза є мо -
зв’язок у ви слов лю ван нях ней т раль них
і сти ліс тич но за бар в ле них мов них за со бів

Фі зи ка

Ме то дич на роз роб ка «Опор ні кон с пек -
ти на те му «Ме ха ніч ні ко ли ван ня та хви -
лі. Звук»
Іл люш ко Ва силь Ві та лій о вич, учи тель фі зи -
ки, Ко лон ська шко ла Іва ни чів сько го р-ну
Во лин ської обл.; Га луш ка Ми хай ло Ана то -
лій о вич, сту дент V кур су, Схід но єв ро пей -
ський на ці о наль ний уні вер си тет іме ні Ле сі
Укра їн ки, м. Луцьк; Іл люш ко На та лія Ва си -
лів на, сту ден т ка V кур су, Схід но єв ро пей -
ський на ці о наль ний уні вер си тет іме ні Ле сі
Укра їн ки, м. Луцьк, Ко лон ська шко ла Іва -
ни чів сько го р-ну Во лин ської обл.; Схід но -
єв ро пей ський на ці о наль ний уні вер си тет
іме ні Ле сі Укра їн ки, м. Луцьк.
Ано та ція: Опор ні кон с пек ти з фі зи ки

Роз роб ка уро ку «Вза є мо дія тіл. (Осно -
ви ди на мі ки)» з фі зи ки в 7-му кла сі
Ман д зюк На та лія Гав ри лів на, учи тель фі -
зи ки і ма те ма ти ки; Луч ків Іри на Ми хай лів -
на, кан ди дат пе да го гіч них на ук, Бо го род -
чан ська шко ла № 1 Тер но піль 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 — фор му ва ти знан ня
про різ ні ви ди вза є мо дій у при ро ді, си лу
як фі зич ну ве ли чи ну; фор му ва ти уза галь -
не ні екс пе ри мен таль ні умін ня: пла ну ва ти
екс пе ри мент, під го ту ва ти екс пе ри мент;
умін ня спо сте рі га ти; роз ви ва ти твор чі
здіб нос ті уч нів

Роз роб ка про ек ту «Сис тем но-ді яль ніс -
ний під хід до уро ку фі зи ки в кон тек с ті
осво єн ня но вих дер жав них стан дар тів»
Атро щен ко ва Ва лен ти на Ва си лів на, учи -
тель фі зи ки та ін фор ма ти ки, Ко рос тен ська
шко ла № 2 Жи то мир ської обл..
Ано та ція: У ма те рі а лі ав тор ка пи ше, що за -
сто су ван ня ін тер ак тив них тех но ло гій на -
вчан ня сприяє фор му ван ню в уч нів умінь
і на ви чок, за сто су ван ня знань у ва рі а тив -
них си ту а ція, ро зу мін ню при чин но-на слід -
ко вих зв’яз ків, ви роб лен ню осо бис тих цін -
нос тей, ство рює ат мо сфе ру спів ро біт ниц т -
ва, твор чої вза є мо дії в на вчан ні, змі нює
основ не дже ре ло мо ти ва ції на вчан ня

Роз роб ки уро ків з фі зи ки в 7-х — 8-х
кла сів
Бой ко Ма рія Олек сан д рів на, учи тель фі -
зики, Лох виць ка гім на зія № 1 Пол тав -
ської обл..
Ано та ція: Пла ни-кон с пек ти уро ків фі зи ки

Роз роб ка уро ку «Маг ніт не по ле ко туш -
ки зі стру мом. Елек т ро маг ні ти» з фі зи ки
в 9-му кла сі
Бо яр чук Мак сим Оле го вич, учи тель фі зи -
ки, Дра бів ський НВК «За галь но ос віт ня
шко ла І—ІІІ ст. ім. С. В. Ва силь чен ка — гім -
на зія» Чер ка ської обл..
Ано та ція: План-кон с пект уро ку з фі зи ки
на за яв ле ну те му з муль ти ме дій ною під -
трим кою (ме ді ап ре зен та ція до да єть ся)

Роз роб ка уро ку «Бу до ва ре чо ви ни. Мо -
ле ку лы» з фі зи ки в 7-му кла сі
Бу ти рі на Та тья на Юрье в на, учи тель, 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 — ді зна ти ся, що та ке
від нос на во ло гість по віт ря, на вчи ти ся ви -
зна ча ти від нос ну во ло гість по віт ря; роз гля -
ну ти різ ні при ла ди для ви зна чен ня від нос -
ної во ло гос ті по віт ря, ви зна чи ти, на скіль ки
ця фі зич на ве ли чи на важ ли ва для на шо го
са мо по чут тя і для нор маль ної ро бо ти під -
при ємств різ но го про фі лю

Роз роб ка уро ку «Па ро ут во рен ня. Ки -
пін ня. Пи то ма теп ло та па ро ут во рен -

ня» з фі зи ки у 8-му кла сі
Віт рен ко Окса на Сер гі їв на, учи тель фі зи -
ка, ас т ро но мії, Но во оде ська шко ла № 2
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
з те ми; про дов жи ти фор му ван ня вмінь і на -
ви чок розв’язу ва ти фі зич ні за да чі; фор му -
ва ти фі зич ні, ма те ма тич ні та со ці аль ні ком -
пе тен т нос ті, вчи ти за сто со ву ва ти на бу ті
знан ня на прак ти ці та під час екс пе ри мен -
ту; роз ви ва ти ува гу, пам’ять, на вич ки ма те -

ма тич но го об чис лен ня, умін ня ви су ва ти гі -
по те зи; ви хо ву ва ти на по лег ли вість, пра -
цьо ви тість, аку рат ність, від по ві даль ність,
упев не ність у влас них си лах

Роз роб ка уро ку «Елек т ро ліз» з фі зи ки
в 9-му кла сі
Гу лак Ро ман Вік то ро вич, учи тель фі зи ки
та ма те ма ти ки, Дніп ров ська шко ла № 20.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко -
го — роз’яс ни ти фі зич ну при ро ду елек т ро -
про від нос ті рід ких про від ни ків, на вчи ти
за сто со ву ва ти за ко ни елек т ро лі зу Фа ра дея
під час розв’язан ня за дач; озна йо ми ти
з тех ніч ним за сто су ван ням елек т ро лі зу;
роз ви ва ти вмін ня за сто со ву ва ти ви вче ний
ма те рі ал при розв’язан ні за дач та у по всяк -
ден но му жит ті; ви хо ва ти ста ран ність, са -
мо стій ність, від по ві даль ність

Роз роб ка уро ку «Теп ло та зго ран ня
па ли ва. Ко е фі ці єнт ко рис ної дії на -

грів ни ка» з фі зи ки у 8-му кла сі
Дем цю ра Ін на Ана то лі їв на, учи тель фі зи -
ки, Пе че нізь ка шко ла ім. Г. Се ми рад сько го
Хар ків ської обл..
Ано та ція: План-кон с пект уро ку з муль -
тиме дій ною під трим кою, ме та яко го —
екс пе ри мен таль но ввес ти по нят тя пи то мої
теп ло єм нос ті ре чо ви ни, роз кри ти її фі зич -
ний зміст; на вчи ти об чис лю ва ти кіль кість
теп ло ти, що ви ді ля єть ся у про це сі зго ран ня
па ли ва; роз ви ва ти твор чі та екс пе ри мен -
таль ні здіб нос ті; ви хо ву ва ти на по лег ли -
вість; са мо стій ність мис лен ня, умін ня ви ді -
ля ти го лов не, ро би ти ви снов ки

Роз роб ка уро ку»Ви штов ху валь на си -
ла. За кон Архі ме да» з фі зи ки в 7-му кла сі
Дем цю ра Ін на Ана то лі їв на, учи тель фі зи -
ки, Пе че нізь ка шко ла ім. Г. Се ми рад сько го
Хар ків ської обл..
Ано та ція: План-кон с пект уро ку з муль ти -
ме дій ною під трим кою, ме та яко го —
сфор му ва ти по нят тя про ви штов ху валь ну
си лу; на під ста ві за ко ну Пас ка ля на вчи ти -
ся по яс ню ва ти дію рі ди ни або га зу на за -
ну ре не ті ло; роз ви ва ти твор че мис лен ня,
умін ня спо сте рі га ти та по рів ню ва ти, пра -
виль но по яс ню ва ти при чи ни ви штов ху -
ван ня тіл з рі ди ни або га зу; ви хо ву ва ти
уваж ність, ста ран ність, ес те тич не сприй -
нят тя, ін те рес до внес ку Архі ме да в роз ви -
ток фі зи ки

Ме то дич на роз роб ка «Опор ні кон с пек -
ти з фі зи ки» для 7-х кла сів
За ха ров Ми хай ло Ана то лій о вич, учи тель
фі зи ки, Олек сан д рів ська шко ла Слов’ян -
сько го р-ну До нець кої обл..
Ано та ція: Опор ні кон с пек ти з кур су фі зи -
кик для 7-го кла су

Роз роб ка уро ку «Пе ре тво рен ня енер гії
в теп ло вих про це сах. Прин цип дії теп ло -
вих дви гу нів. ККД теп ло во го дви гу на»
з фі зи ки у 8-му кла сі
Зра жа єв Сер гій Се ме но вич, учи тель фі зи -
ки, Но во ай дар ська шко ла—гім на зія Лу ган -
ської обл..
Ано та ція: План-кон с пект уро ку з муль ти -
ме дій ною під трим кою, на вчаль на ме та

якого — сфор му ва ти по нят тя за ко ну збере -
жен ня енер гії у теп ло вих про це сах; по яс ни -
ти прин цип дії теп ло вих дви гу нів; з’ясу ва ти
шля хи під ви щен ня ККД теп ло во го дви гу на
та по до лан ня еко ло гіч них проб лем пов’яза -
них з ви ко ри стан ням теп ло вих дви гу нів

Роз роб ка уро ку «Ви роб ниц т во, пе ре -
да ча та ви ко ри стан ня енер гії елек т -

рич но го стру му» з фі зи ки в 11-му кла сі
Каш ка ров Олек сандр Оме ля но вич, учи -
тель фі зи ки, Но во ай дар ська шко ла-гім на -
зія 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), на вчаль на ме та яко го — кон к -
ре ти зу ва ти уяв лен ня про спо со би пе ре да чі
елек т ро енер гії, вза єм ні пе ре хо ди од но го
ви ду енер гії в ін ший; за сво ї ти фі зич ні
осно ви ви роб ниц т ва елек т рич ної енер гії;
по нят тя про не об хід ність пе ре да чі елек т -
рич ної енер гії на ве ли кі від ста ні; озна йо -
ми ти уч нів з рі шен ням на уко во-тех ніч них
і еко но міч них проб лем

Роз роб ка уро ку «Внут ріш ня енер гія
та спо со би її змі ни» з фі зи ки у 8-му

кла сі
Ко валь чук Лю бов Ро ма нів на, учи тель фі зи -
ки, Та ра щан ська шко ла Но во град-Во лин -
сько го р-ну Жи то мир ської обл..
Ано та ція: Пі сля цьо го за нят тя уч ні змо -
жуть: по яс ню ва ти по нят тя «внут ріш ня
енер гія», «кіль кість теп ло ти», «теп ло пе ре -
да ча», «ро бо та»; з’ясо ву ва ти, ко ли змі ню -
єть ся внут ріш ня енер гія; роз різ ня ти внут -
ріш ню і ме ха ніч ну енер гію; по яс ню ва ти,
яки ми спо со ба ми мож на змі ни ти внут ріш -
ню енер гію ті ла

Роз роб ка уро ку «Теп ло та зго рян ня па -
ли ва. ККД на грів ни ка» з фі зи ки у 8-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, ме та яко -
го —сфор му лю ва ти по нят тя про енер гію
па ли ва; за без пе чи ти знан ня фі зич ної ве ли -
чи ни — пи то мої теп ло ти зго рян ня па ли ва;
фор му ва ти вмін ня під ра хо ву ва ти кіль кість
теп ло ти, що ви ді ля єть ся при зго рян ні па ли -
ва; роз ви ва ти вмін ня ана лі зу ва ти й по рів -
ню ва ти фак ти, фі зич но мис ли ти; ак ти ві -
зува ти пі зна валь ну ді яль ність; спри я ти
еко ло гіч но му й емо цій но му ви хо ван ню;
про дов жу ва ти фор му ва ти ін те рес до фі зи -
ки на осно ві її зв’яз ку з жит тям

Роз роб ка уро ку «По сту паль ний рух»
з фі зи ки в 10-му кла сі

Ли сюк Ва лен ти на Во ло ди ми рів на, ви кла -
дач фі зи ки, Сла вут ський про фе сій ний лі -
цей Хмель ницької обл..
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, на вчаль на ме та яко го — сис те ма -
ти зу ва ти та уза галь ни ти знан ня з те ми,
про дов жи ти фор му ван ня вмінь і на ви чок
за сто со ву ва ти знан ня до розв’язу ван ня
стан дар т них і не стан дар т них за дач; роз ши -
ри ти прак тич ні на вич ки ви ко ри стан ня на -
бу тих знань
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Роз роб ка уро ку «За сто су ван ня за ко -
нів збе ре жен ня ім пуль су та ме ха ніч -

ної енер гії» з фі зи ки в 10-му кла сі
Пан чен ко На та ля Ва лен ти нів на, учи тель
фі зи ки, При мор ська спе ці а лі зо ва на 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 гли би ти знан ня
про за ко ни збе ре жен ня ім пуль су та енер -
гії; сис те ма ти зу ва ти на вчаль ний ма те рі ал
на вко ло основ них по нять, по ло жень те о рії;
роз кри ти прак тич не й сві то гляд не зна чен -
ня за ко нів збе ре жен ня ім пуль су та енер гії;
роз ви ва ти пі зна валь ний ін те рес до на вчан -
ня, ло гіч не мис лен ня, спри я ти роз ши рен -
ню по лі тех ніч но го кру го зо ру

Роз роб ка уро ку «Фі зич ні яви ща в ро -
ма ні «Ді ти ка пі та на Гран та» з фі зи ки

у 8-му кла сі
Пан чен ко Пав ло Ка зи ми ро вич, учи тель фі -
зи ки, Пре лес нян ська шко ла Слов’ян сько го
р-ну До нець кої обл..
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко -
го — спри я ти уза галь нен ню ви вче но го ма -
те рі а лу; сти му лю ва ти ін те рес до пред ме та;
роз ви ва ти са мо ос віт ні на вич ки, мис лен ня,
умін ня за сто со ву ва ти знан ня, чіт ко фор му -
лю ва ти дум ку; ви хо ву ва ти ін те рес до на -
уко вих знань, пра це люб ність, то ле ран т -
ність, сві до ме та від по ві даль не став лен ня
до ро бо ти

Ме то дич на роз роб ка «Ви ко ри стан ня
ме то дів ма те ма тич но го ана лі зу для

розв’язу ван ня за дач» з фі зи ки в 11-му
кла сі
Си до рен ков Євген Єго ро вич, учи тель,
Дніп ров ська шко ла № 19.
Ано та ція: Цикл фа куль та тив них уро ків
на те му «Ди фе рен ці аль ний та ін тег раль -
ний ме то ди розв’язу ван ня фі зич них за дач
у се ред ній шко лі»

Роз роб ка уро ку «Тиск твер дих тіл
на по вер х ню. Оди ни ці тис ку» з фі зи ки
в 7-му кла сі
Чор на Зоя Олек сан д рів на, учи тель фі зи ки,
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 —
по зна йо ми ти з тис ком як фі зич ною ве ли -
чи ною; з’ясу ва ти за леж ність тис ку від си ли
тис ку й пло щі опо ри; на вчи ти роз різ ня ти
по нят тя «тиск» і «си ла тис ку»; роз ви ва ти
твор чі здіб нос ті та 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

Роз роб ка уро ку «Розв’язан ня за дач
на за ко ни по слі дов но го та па ра лель но го
з’єд нан ня про від ни ків» з фі зи ки в 9-му
кла сі
Янчев ська Іло на Ген на ді їв на, учи тель фі зи -
ки, Бер ди чів ська шко ла № 12 Жи то мир -
ської обл..
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв -
лену те му з муль ти ме дій ною під трим кою

(ме ді ап ре зен та ція до да єть ся), ме та яко -
го — по вто ри ти й за крі пи ти за ко ни по слі -
дов но го та па ра лель но го з’єд нан ня про від -
ни ків, на вча ти розв’язу ва ти ти по ві за да чі;
роз ви ва ти ло гіч не мис лен ня, вмін ня по рів -
ню ва ти, ана лі зу ва ти; роз ши рю ва ти по лі -
тех ніч ний кру го зір

Фі зич на куль ту ра

Роз роб ка уро ку «На па да ю чий удар
у во лей бо лі. Тех но ло гія ви вчен ня» з фі -
зич ної куль ту ри в 10-му кла сі
Ба бік Андрій Ми ко лай о вич, учи тель фі зич -
ної куль ту ри, Ва ра ська шко ла № 1 Рів нен -
ської обл..
Ано та ція: План-кон с пект уро ку з фі зич ної
куль ту ри

Ме то дич на роз роб ка «Во лей бол. Зма -
галь но-іг ро вий ме тод»
Ка бан чук Світ ла на Вік то рів на, ке рів ник
фі зич но го ви хо ван ня, Ма рі у поль ський ко -
ледж До нець ко го на ці о наль но го уні вер си -
те ту еко но мі ки і тор гів лі, До нець ка обл..
Ано та ція: Ви кла де но основ ні ме то ди про -
ве ден ня від кри то го за нят тя з те ми «Во лей -
бол. Зма галь но-іг ро вий ме тод як фак тор
під ви щен ня якос ті основ них еле мен тів
тех ні ки гри в на па ді» і ви ко ри стан ня їх
в про це сі ви кла дан ня фі зич но го ви хо -
вання

Ме то дич на роз роб ка «Тес то ві за вдан -
ня з фі зич ної куль ту ри» для 5-х—11-х

кла сів
Про сен ко Те тя на Во ло ди ми рів на, учи тель
фі зич ної куль ту ри, Ада мів ська шко ла
Кри ни чан сько го р-ну Дніп ро пет ров -
ської обл..
Ано та ція: Ма те рі а ли тес то вих за вдань до -
по мо жуть учи те лю фі зич но го ви хо ван ня
пе ре ві ри ти й оці ни ти те о ре тич ні знан ня
уч нів з роз ді лів «Лег ка ат ле ти ка» та «Істо -
рія Олім пій сько го ру ху»

Роз роб ка уро ку «Во лей бол» з фі зич ної
куль ту ри в 10-му кла сі.
Сі рик Сер гій Оле го вич, учи тель фі зич ної
куль ту ри, 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 — озна йо ми ти з тех ні -
кою пря мо го по па да ю чо го уда ру; роз ви ва -
ти тех ні ку пе ре да чі м’яча звер ху і зни зу
обо ма ру ка ми; роз ви ва ти сприт ність,
ловкість, точ ність пе ре дач, ко ор ди на цію
ру хів; ви хо ву ва ти на по лег ли вість, во лю,
прин ци по вість, то ва ри ську вза є мо до по -
могу

Роз роб ка за нят тя «Во лей бол» з фі зич -
но го ви хо ван ня в 11-му кла сі
Те су но ва Окса на Гри го рів на, ви кла дач фі -
зич но го ви хо ван ня, 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, м. Луцьк.
Ано та ція: План-кон с пект за нят тя на за яв -
ле ну те му, ме та яко го —спри ян ня з до -
помо гою за со бів спор тив них ігор по зи тив -

но му впли ву на пси хіч ну, фі зіо ло гіч ну
та ру хо ву фун к ції

Роз роб ка уро ку «Роз ви ток гнуч кос ті»
з фі зич ної куль ту ри в 10-му кла сі

Ярко ва Світ ла на Ва си лів на, учи тель фі зич -
ної куль ту ри, Ма рі у поль ська шко ла № 51
До нець кої обл..
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — ви вчи ти ком п лекс
вправ з гім нас тич ни ми пал ка ми із гум ка ми;
роз ви ва ти гнуч кість, ко ор ди на цію та по -
чут тя рів но ва ги; ви хо ва ти са мо стій ність,
по чут тя вза є мо до по мо ги, ор га ні зо ва нос ті;
фор му ва ти у дів чат по зи тив не став лен ня
до сво го здо ров’я че рез за нят тя фі зич ною
куль ту рою

Роз роб ка уро ку «Від ко заць ких за бав
до олім пій ських вер шин» з фі зич ної

куль ту ри в 6-му кла сі
Яро ва Оль га Олек сі їв на, учи тель фі зич но го
ви хо ван ня, Но во ай дар ська шко ла-гім на зія
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 —
ство рен ня не об хід них умо ви для ре алі за ції
влас них по тен цій них фі зич них мож ли вос -
тей уч нів

Хі мія

Роз роб ка уро ку «Окси ди, їх кла си фі ка -
ція, склад, но мен к ла ту ра» з хі мії у 8-му
кла сі
Анто нен ко Оль га Олек сан д рів на, учи тель
хі мії, Вер ши но-Кам’ян ський НВК «За галь -
но ос віт ня шко ла І—ІІІ сту пе нів — до шкіль -
ний на вчаль ний за клад» Нов го род ків 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 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 ва ти знан ня про кла си фі ка -
цію, особ ли вос ті бу до ви, на зви ок си дів; на -
во ди ти при кла ди основ них, кис лот них і ам -
фо тер них ок си дів; озна йо ми ти з ок си да ми
в при ро ді та жит ті лю ди ни

Роз роб ка уро ку «Пе рі о дич ний за кон
і Пе рі о дич на сис те ма хі міч них еле мен тів
Д. Мен де лє є ва» з хі мії у 8-му кла сі
Анто нен ко Оль га Олек сан д рів на, учи тель
хі мії, Вер ши но-Кам’ян ський НВК «За галь -
но ос віт ня шко ла I—III сту пе нів — до шкіль -
ний на вчаль ний за клад» Нов го род ків сько -
го р-ну Кі ро во град ської обл..
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко -
го — по вто ри ти і уза галь ни ти основ ні по -
нят тя те ми, за крі пи ти вмін ня за елек т рон -
ною фор му лою ато ма ви зна ча ти хі міч ний
сим вол еле мен ту, по ло жен ня йо го в ПСХЕ,
за крі пи ти на вич ки розв’язу ван ня вправ;
роз ви ти пі зна валь ну ак тив ність, ло гіч не
мис лен ня, умін ня рів ні ви ко ну ва ти за вдан -
ня твор чо го ха рак те ру удос ко на лю ва ти
вмін ня ана лі зу ва ти, по рів ню ва ти, вста -
новлю ва ти при чин но-на слід ко ві зв’яз ки,
за сто со ву ва ти те о ре тич ні знан ня для про -
гно зу ван ня; сти му лю ва ти пі зна валь ну ак -
тив ність уч нів, ін те рес до пред ме та; ви хо -
ву ва ти на по лег ли вість, пра це люб ність
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Роз роб ка уро ку «Ва лен т ність хі міч них
еле мен тів» з хі мії в 7-му кла сі
Ахма то ва На та лія Олек сан д рів на, учи тель
хі мії, 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), на вчаль на ме та
яко го — про дов жи ти фор му ван ня вмін ня
на під ста ві знань ва лен т нос ті скла да ти хі -
міч ні фор му ли бі нар них спо лук і за фор му -
ла ми ви зна ча ти ва лен т нос ті ато мів хі міч -
них еле мен тів; уза галь ни ти й по гли би ти
знан ня про зміст хі міч ної фор му ли, склад
прос тих і склад них ре чо вин

Роз роб ка уро ку «Ре ак ції спо лу чен ня,
роз кла ду, за мі щен ня, об мі ну» з хі мії
в 9-му кла сі
Ка пус ті на Те тя на Вік то рів на, учи тель хі мії,
Ки їв ська спе ці а лі зо ва на шко ла № 61 з по -
глиб ле ним ви вчен ням ін фор ма цій них тех -
но ло гій.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку 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 хі -
міч ні ре ак ції; роз ви ва ти на вич ки і вмін ня
ви зна ча ти тип хі міч них ре ак цій, на вчи ти
роз різ ня ти ре ак ції спо лу чен ня, роз кла ду,
за мі щен ня та об мі ну; роз ви ва ти на вич ки
скла да ти рів нян ня хі міч них ре ак цій, умін -
ня на во ди ти при кла ди ви вче них ти пів хі -
міч них ре ак цій. Роз ви ва ти са мо стій ність,
ко му ні ка тив ну, ін фор ма цій ну, са мо ос віт -
ню ком пе тен т нос ті

Роз роб ка уро ку-се мі на ру «Га ло ге ни»
з хі мії в 10-му кла сі
Ма мич Окса на Ми хай лів на, учи тель хі мії,
Но во си няв ська шко ла Ста ро си няв сько го
р-ну Хмель ницької 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 ха рак те -

рис ти ку еле мен тів га ло ге нів і їх по ло жен ня
в пе рі о дич ній сис те мі, бу до ву і влас ти вос ті
га ло ге нів та їх спо лук; на вчи ти ба чи ти схо -
жість та від мін ність у бу до ві ато мів, мо ле -
кул, крис та ліч них ґра ток га ло ге нів, їх фі -
зич них та хі міч них влас ти вос тях.

Роз роб ка уро ку «Фі зич ні та хі міч ні
яви ща. Хі міч ні ре ак ції та яви ща, що їх
суп ро вод жу ють» з хі мії в 7-му кла сі
Пе люх ня Оль га Сте па нів на, учи тель хі мії,
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 на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — по вто ри ти й по гли -
би ти знан ня про фі зич ні та хі міч ні яви ща,
з’ясу ва ти їх ні іс тот ні від мін нос ті; сфор му -
ва ти по нят тя про хі міч ні ре ак ції; з’ясу ва ти
озна ки хі міч них ре ак цій і умо ви їх про ті -
кан ня за екс пе ри мен таль ни ми да ни ми

Роз роб ка уро ку «Кис ло ти» з хі мії
у 8-му кла сі
По по вич Ма рія Ярос ла вів на, учи тель хі мії,
Ка те ри но піль ський лі цей Чер ка ської обл..
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — уза галь ни ти й по гли -
би ти знан ня про склад, фі зич ні, хі міч ні
влас ти вос ті, за сто су ван ня та одер жан ня
кис лот; фор му ва ти вмін ня пра цю ва ти
у гру пах; роз ви ва ти вмін ня за сто со ву ва ти
свої знан ня в не стан дар т них си ту а ці ях

Ме то дич на роз роб ка «Се мес т ро ві кон т -
роль ні ро бо ти з хі мії» для 7-х — 11-х класів
Сат ма рі Ма рія Еме ри хів на, учи тель хі мії,
Ве ли ко ла зів ська шко ла Ужго род сько го р-
ну За кар пат ської обл..
Ано та ція: Ма те рі а ли для се мес т ро вих кон -
т роль них ро біт

Тес то ві за вдан ня для кон т ро лю знань
з хі мії в 10-му кла сі

Се ме ну ха Олек сандр Фе до ро вич, учи тель
хі мії, Кри во різь ка шко ла № 115 Дніп ро пет -
ров ської обл..
Ано та ція: Збір ник тес то вих за вдань з тем
«Ніт ро ген. Фос фор»

Роз роб ка уро ку «Основ ні ви ди па ли ва
та їх зна чен ня в енер ге ти ці кра ї ни» з хі мії
в 11-му кла сі
Сліп чен ко Окса на Юрі їв на, учи тель хі мії,
Ло ся тин ська шко ла Ва силь ківсько го р-ну
Ки їв 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
та роз ши ри ти знан ня про склад і влас ти вос -
ті основ них дже рел вуг ле вод нів, їх за сто су -
ван ня як па ли ва в енер ге ти ці, на вчи ти
офор м ля ти ре зуль та ти своєї ро бо ти у ви -
гля ді слай до вої пре зен та ції, озна йо ми ти
з аль тер на тив ни ми дже ре ла ми енер гії

Ху дож ня куль ту ра

Роз роб ка уро ку «Архі тек ту ра, ви ди
та сти лі» з ху дож ньої куль ту ри в 9-му

кла сі
Ті то ва Ма ри на Во ло ди ми рів на, учи тель об -
ра зот вор чо го мис тец т ва, Дніп ров ська спе -
ці а лі зо ва на шко ла № 13.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку з муль ти -
ме дій ною під трим кою, ме та яко го — по -
гли би ти знан ня про ар хі тек ту ру; озна йо -
ми ти з ви да ми й сти ля ми ар хі тек ту ри; роз -
ви ва ти твор чі здіб нос ті, ес те тич ні сма ки;
ви хо ву ва ти бе реж ли ве став лен ня до ар хі -
тек тур них ше дев рів; фор му ва ти ху дож ній
смак, ін те рес до куль тур ної спад щи ни; роз -
ви ва ти вмін ня ви зна ча ти ар хі тек тур ні сти -
лі та ви ди, ви яв ля ти їх особ ли вос ті; фор му -
ва ти під при єм ниць кі ком пе тен т нос ті
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